ZAPISNIK
11. redne seje TRK, v Ljubljani,
dne 21.12. 2013, ob 13.00 uri
Prisotni člani TRK : Starc, Plejič, Matevžič, Regent, Volt,
Odsotni člani TRK: Razboršek
Prisotni vabljeni: Krušič, Ham, Jerkič
Dnevni red:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Potrditev zapisnika 10. seje TRK TZS
Potrditev novega Registracijskega pravilnika
Potrditev sprememb v Disciplinskem pravilniku
Sodniška problematika
Odškodninski zahtevek Zaplotnik
Obravnava Cenika prijavnin
Razno

Točka 1:
Zapisnik 10. redne seje TRK je bil potrjen s pripombo:
Opomba 1)
Krušič se ni strinjal z zapisanim uvodom v zapisniku 10.redne seje. Člani TRK se strinjajo, da
nečlani TRK-ja ne morejo posegati. Sprejme se stališče, da se zapisnik pred objavo pošlje v
pregled vsem prisotnim (tudi vabljenim nečlanom).
Opomba 2)
Ugotovi se napaka pri ligaških rezultatih, in sicer liga 12.
Potrdi se: 2.mesto ekipa ŽTK Maribor in ne TK Domžale.
Točka 2:
Potrditev novega Registracijskega pravilnika
TRK sprejme spremembe v Registracijskem pravilniku. Čistopis pripravi Matevžič, posreduje
se ga pravni službi in v potrditev UO.
Sprejme se SKLEP 1:
Odgovorna oseba, v nadaljevanju registracijski organ odgovoren za registracijo članstva, je
Žiga Ham Kacin.
Točka 3:
Potrditev sprememb v Disciplinskem pravilniku
Predloge se posreduje disciplinskemu sodniku Jerkiču, ki bo predloge pregledal in podal na
naslednji seji TRK.
Točka 4:
Sodniška problematika
Člani TRK se seznanijo z odstopom predsednika Sodniške organizacije g. Boštjana Kreutza
in celotnim IO SO. SO ima razpisano izredno skupščino 22.1.2014.
Sprejme se SKLEP 2:
TRK zahteva, da se SO izplicitno drži Tekmovalnega pravilnika TZS, ki velja za tekmovanja
TZS.

Točka 5:
Odškodninski zahtevek Zaplotnik
Obravnava se odškodninski zahtevek podan iz TK TAUBI, za prestop tekmovalcev Matic in
Jernej Zaplotnik. TRK odškodninski zahtevek potrdi in sprejme sklep.
SKLEP 3:
Odškodninski zahtevek je potrebno plačati do 10.1.2014
Točka 6:
Obravnava Cenika prijavnin
TZS naj pridobi mnenje o višini DDV-ja na prijavnine na turnirje iz koledarja TZS od
pristojnega organa za davčno zakonodajo, DURS-a.
TRK priporoča TK Rogaška in TK Branik, da za davčno stopnjo uporabita znižano stopnjo
9,5 % DDV-ja, ker je prijavnina v večini namenjena uporabi športnih objektov in tekmovalci
so končni kupci.
Točka 7:
Razno :
VETERANSKA PROBLEMATIKA
Matevžič in Krušič se zavzemata za vpeljavo avtomatičnega točkovanja veteranskih
tekmovanj. Za veterane bi vpeljali brezplačno registracijo za 1 leto.
Razno :
OLIMPIJSKA KARTICA
Tenis v sistemu OKS še ni prisoten. Licenčna trenerska kartica še ni potrebna.
Razno :
1. Potrdili smo zapisnik skupnega sestanka TRK in SS. V zvezi sklepa sprejetega na
skupnem sestanku, ki se nanaša na prestavitev datumov turnirja ITF v Domžalah in
TE v Kranju TRK nalaga pisarni, da takoj stopi v stik z ITF in TE in zaprosi za
spremembo datumov navedenih turnirjev.
2. Pod točko razno smo obravnavali tudi predloge, katere nam je posredoval g.
Grosman:
 Pripombe na registracijski pravilnik so bile vključene v pravilnik ob obravnavi 2. točke.
 Obravnavali smo pripombe na določanje rangov turnirjev in jih bomo upoštevali pri
pripravi koledarja za poletje 2014.
 Obravnavali smo predlog spremembe načina uvrščanja igralcev v A in B turnir na
Bregantovem memorialu. V zvezi tega bomo pregledali žrebe turnirjev za zadnja tri

leta in na naslednji seji TRK sprejeli odločitev, ki gre v smeri ukinitve turnirja RR in
razpisa turnirja A in B.
 Obravnavali smo predlog, ki se nanaša na neigranje po žrebu, predvsem na turnirjih
do 12 let, na katerih se igra RR. Sprejeta je bila odločitev, da bodo morali klubi od
februarja 2014 igralce v B turnir prijaviti. Sodniki bodo igralce prenesli v B turnir, nato
pa vse odjavili in ti se bodo morali za nastop v B turnirju ponovno prijaviti.

Seja je bila zaključena ob 17.30 uri.

V Ljubljani, 2.1. 2014
Zapisnik zapisala:
Anja Regent, predsednica TRK
Bojan Matevžič, član TRK

