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 TRK-ZDPS-2020/26 
 
 

Zapisnik 1. sestanka Tekmovalno rekreacijske komisije 
 

 
Datum sestanka: 17.09.2020 ob 20:00  
Kraj: Sloga, Ljubljana 
 
Prisotni: Borut Berlec, Tatjana Šeruga, Marjana Živič  
Ostali vabljeni: Srečko Španić, Barbara Lemut, Iris Vencelj, Matevž Dovžan 
Odsoten: Gregor Sever 
 
 
Dnevni red: 

1. Odstop predsednika TRK-ja in delovanje komisije do konca tekmovalne 
sezone 2020 

2. Organizacija tekmovanj za sezono 2020 
3. Pritožba na izid 1. kroga državne lige med ekipo Sloga »B« in ekipo Hribovci 
4. Priprava letnega poročila TRK-ja za sezono 2020 
5. Razno 

 
 
Predsednik ZDPS-ja Srečko Španić se zahvali za povabilo na sestanek, na katerem 
člani TRK-ja predstavijo problematiko vezano na odstop predsednika TRK-ja Žana 
Rodeta. 
 
 
Ad1) Odstop predsednika TRK-ja in delovanje komisije do konca tekmovalne 
sezone 2020 
 
Zaradi odstopa predsednika TRK-ja, člani predstavijo trenutno stanje v komisiji in 
zaprosijo za pomoč člane IO-ja, glede izpeljave letošnje tekmovalne sezone. Po 
končani tekmovalni sezoni se poišče primerno osebo za vodenje in delo TRK-ja.  
 
Sklep št. 1: Obstoječi člani TRK-ja soglasno potrdijo imenovanje odgovorne 
osebe Boruta Berleca za predstavnika TRK-ja,  ki bo skupaj z pomočjo IO-ja 
poskrbel za izvedbo preostalih tekmovanj v organizaciji ZDPS-ja, do konca 
tekmovalne sezone 2020. 
 
 
Ad2) Organizacija tekmovanj za sezono 2020 
 
Glede na tekmovalni koledar ZDPS-ja je potrebno do konca sezone izpeljati še 
naslednja tekmovanja: 

 19.09.2020  TOUR dvojke Sloga 

 23.09,2020 10. krog državne lige 
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 26.09.2020 Final Four 

 03.10.2020 TOUR trojke Vuzenica 

 10.10.2020  TOUR dvojke Krim 
 
Dogovorimo se: 

 Računalnik in tiskalnik prevzame Borut Berlec; 
 Kroge, zastave itd. za vsa tekmovanja poskrbi Barbara Lemut; 
 Kaja Jamnik poskrbi za odpiranje prijav za vsa naslednja tekmovanja; 
 Gesla od elektronske pošte TRK-ja prevzame Barbara Lemut in poskrbi za 

objavljanje v imenu TRK-ja na portalu; 
 Temnica – geslo za prijavo za spletni register se spremeni; 
 Matevž Dovžan poskrbi za izobraževanje članov TRK-ja glede uporabe 

tekmovalnega programa, ki ga člani uporabljajo na tekmovanjih pod okriljem 
ZDPS-ja; 

 Vse spremembe v prijavljenih ekipah za tekmovanja se sporočijo Barbari 
Lemut. 

 
 
Ad3) Pritožba na izid 1. kroga državne lige med ekipo Sloba »B« in ekipo 
Hribovcev 
 
Na Tekmovalno registracijsko komisijo ZDPS je bila že 02.06.2020 poslana pritožba 
v zvezi z prvo tekmo ligaškega tekmovanja med ekipo Sloga »B« in ekipo Hribovci. 
Do nepravilnosti je prišlo, ko je ekipa Hribovcev, potem ko je že bilo jasno, da je 
tekmo zmagala v zadnjih igrah ne teren poslala tekmovalca, ki na tekmo ni bil 
prijavljen. 
 
Ker Tekmovalno registracijska komisija pod vodstvom Žana Rodeta, ki je pred 
kratkim odstopil,  doslej ni uspela obravnavati omenjeno pritožbo se dogovorimo, da 
člani TRK-ja in predsednik Srečko Španić pridobijo mnenje evropske sodniške 
komisije. 
 
Sklep št. 2: Člani TRK-ja in predsednik Srečko Španić pridobijo mnenje od 
evropske sodniške komisije najkasneje do 21. 09. 2020 in na osnovi odgovora 
TRK poda dokončno odločitev pred zaključkom ligaških tekmovanj v rednem 
delu.  
 
 
Ad4) Priprava letnega poročila TRK-ja 
 
Žan Rode pripravi delno letno poročilo o delu TRK-ja do dneva, ko je podal odstopno 
izjavo, za pripravo končnega letnega poročila o delu TRK-ja pripravi Borut Berlec 
vključno z letnimi poročili vseh selektorjev državnih reprezentanc. 
 
Sklep št. 3: Žan Rode pripravi delno letno poročilo TRK-ja za obdobje od 
01.01.2020 do 14.09.2020 in ga posreduje na IO do 30.09.2020.  
 
Sklep št. 4: Končno letno poročilo TRK-ja za sezono 2020 pripravi Berlec Borut 
vključno z letnimi poročili selektorjev vseh državnih reprezentanc.   
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Ad5) Razno 
 
Barbara Lemut opozori Tekmovalno registracijsko komisijo glede zamud pri oddaji 
dokumentacije, vezane na ligaška tekmovanja.  
 
 
 
Sestanek je bil zaključen ob 22.00 uri. 
 
 
 

Zapisala:                                                                                                   
Iris Vencelj                                                                                          
Sekretarka ZDPS 

                                                                                                                                                                                   

                                                                      
 


