ZAPTSNIK SKUPS6NE SEKCIJE ZATENTS NA MIVKT PR!TENISKIZVEZ! SLOVENUE

ki je potekala v torek, 24.3.2015 v prostorih Teniike zveze Slovenije, na naslovu Smartinska cesta
152, 1000 Ljubljana s pridetkom ob 18.30 uri.

Dnevni red:

1. Otvoritev skupiiine, ugotovitev sklepdnosti in izvolitev delovnih teles skup5fine.
2. Volitve predsednika in organov Sekcije za Tenis na mivki priTeniSki zvezi Slovenije.
3. Sprejem Statuta in Pravilnikov Sekcije za Tenis na mivki priTeni5ki zvezi Slovenije.
4. Razno.
Ad.1
Ugotovi se, da se je na skup5Eino do izteka roka prijavilo 12 oseb, pri demer je na skup5iini prisotnih 9
oseb, ki so pravoEasno prijavile svojo udeleibo na skupidini. SkupSdina

je sklepdna in je pridela z

delom.
UroS Brinovec predlaga naslednji sklep:

Skupiiina Sekcije TZS imenuje delovna telesa skup5dine v naslednji sestavi:,

skupliine:
komisija:
Zapisnikar:
Overovatelja zapisnika:
Predsednik

UroS Brinovec

Verifikacijska

Ziga Ham in Mitja Gregorid

ZA:9

PROTI:

O

Lea Wildmann

Marcela Cuderman in Ga5perVodan
VZDRZEruI:O

Sklep je soglasno sprejet.

Predsednik skupSEine poda na glasovanje naslednji predlog sklepa:

Skupidina sprejema naslednji Dnevni red:

t. Otvoritev skup5Eine, ugotovitev sklepEnosti in izvolitev delovnih teles skupidine.
2. Volitve predsednika in organov Sekcije za Tenis na mivki priTeni5ki zvezi Slovenije.
3. Sprejem Statuta in Pravilnikov Sekcije za Tenis na mivki priTeniiki zvezi Slovenije.
4. Razno.
ZA:9

PROTI: 0

Sklep je soglasno sprejet.

VZDRZANI:O

Ad.2
Ugotovi se, da

je Uroi Brinovec edini kandidat za predsednika

Sekcije za tenis na mivki pri TeniSki

zveziSlovenije.
Predsednik skupiEine predlaga naslednji sklep:

Skupidina imenuje Uroia Brinovca za Predsednika Sekcije za tenis na mivki priTeni5ki zvezi Slovenije
ter za dlane upravnega odbora naslednje osebe:
Lea Wildmann,
Lea Stumberger,

Mitja Gregorid,
SaSo Rop,

Marcela Cuderman.

ZA:9

PROTI:

O

VZDRZANIT

O

Sklep je soglasno sprejet.

Ad.3
Predsednik skupidine odpre razpravo glede Statuta Sekcije za tenis na mivki pri TeniSki zvezi Slovenije
in obeh Pravilnikov ter Pravil tenisa na mivki.

Prisotni na skupifini so pregledali dolodbe Statuta in predlagali nekaj manjli sprememb, ki so se
soglasjem vseh prisotnih vnesle v predlog Statuta.
Predsednik skup5dine predlaga naslednji sklep:

>Skupiiina sprejme Statut Sekcije zo tenis na mivki priTeniiki zvezi Slovenije<

ZA:9

PROTI:

O

VZDRZRruI; O

Sklep je soglasno sprejet.

Predsednik skupSdine predlaga nasiednji sklep:

Skupidina sprejme:
Pravilnik Sekcije za tenis na mivki pri TeniSki zvezi Slovenije o tekmovanjih in reprezentanci;
Pravilnik Sekcije za tenis na mivki pri TeniSki zvezi Slovenije o rangiranju;
Pravila Tenisa na mivki.

s

A:9

O

PROTI:

VZDRZANI: O

Sklep je soglasno sprejet.

Ad.4
Predsednik skup3iine odpre razpravo pod toeko ),Razno(.

Prisotni pod to€ko

>Razno<<

nlso odprli

razprave.

SkupiEina je z delom zakljuEila ob 20. uri.

Zapisnikar:
Lea Wildmann
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Overovatelja zapisnika

:

Marcela Cuderman in Ga5oer Vodan
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Predsednik skup3fine:
UroB Brinovec
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