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Zapisnik 21. redne seje  
ki je bila v prostorih ZSRMŠ dne 12.12.2014 s pričetkom ob 17:00 uri 
 
Prisotni TK ; Vinko Mojškerc, Danilo Torej, Iztok Čuk, Franc Pustavrh, Marko Kočar in 
vabljeni Zdenko Grando – kapetan članske reprezentance 
 
 
 
Sprejet dnevni red  
 
 

1. Potrditev zapisnika 20. redne seje TK 
2. Pregled rezultatov izbirnega članskega tekmovanja za reprezentanco in 

sestava reprezentance. 
3. Predlog tekmovanj za leto 2014. 
4. Razprava, predlog kotizacij in prispevka zveze za DP. 
5. Potrditev tabele prirediteljev za leto 2015, 2016. 
6. Razprava o razdelitvi stroškov U21 in članske reprezentance. Pojasnilo 

kapetana mladinske reprezentance. 
7. Razno 

 
 
Ad. 1  
Potrjen je zapisnik 20. redne seje 
 
Ad. 2 

a.) TK razpravlja o sestavi reprezentance, ki bo nastopala na Irskem leta 2015. Po 
eno urni diskusiji ob prisotnosti kapetana članske reprezentance TK ugotavlja, da 
se reprezentanca izbira na osnovi 57. člena, ki vsebuje 3 alineje, na osnovi 59. in 
60. člena . Ne samo izključno iz izbirnega tekmovanja! 
 

b.) Kapetan pove in poudarja ,da bo v vsakem primeru spoštoval odločitev TK in 
potrditev reprezentance s strani I.O.. Sam si pa želi doseči rezultat, zato tudi 
navede reprezentanco, ki bi si jo želel imeti na SP. To so ; Dejan Struna, Aljoša 
Tomšič, Nik Kocjančič, Denis Loboda in Vinko Mojškerc. 
 

c.) Predlog kapetana, je dal predsednik TK na glasovanje.  
          Rezultat glasovanja: 2 člana ZA, 2 člana PROTI in 1 član VZDRŽAN.    
          Del TK, ki je glasoval za predlog, je kot argument, upošteval izkušnje in 
          predhodne rezultate. 
          Na osnovi izida glasovanja, daje TK predlog v presojo in potrditev Izvršnemu 
          odboru ZŠRMS. 
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Sklep Ad. 2a 
TK predlaga reprezentanco z 2 glasovi za, 2 proti in 1 vzdržan, ter jo daje v presojo in 
potrditev I.O. 
       
Člani reprezentance za leto 2015 : 

1. Denis Struna 
2. Aljoša Tomšič 
3. Nik Kocjančič 
4. Denis Loboda 
5. Vinko Mojškerc 
6. Rezerva ; Martin Grando 

 
Ad.3 
Sestavil se je program tekem za leto 2015 in se ga tudi sprejel. Tabela je v prilogi, bo pa 
objavljena tudi na spletnih straneh ZŠRMS. 
 
Ad.4 
Tekmovalna komisija predlaga I.O v potrditev zvišanje kotizacije za ekipno državno 
prvenstvo po osebi. Do sedaj je bila 50,00 EUR. 
TK ugotavlja , da se stroški državnih prvenstev višajo, medtem ko prispevek zveze in 
kotizacija ostajajo ista. Zato TK predlaga I.O. da preuči možnosti teh prispevkov in 
najde neko rešitev. 
 
 
Sklep Ad.4 
Kotizacija, prispevek klubov za ekipno državno prvenstvo – 60,00 EUR ( 10,00 EUR po 
osebi). Tisti, ki nakazujejo denar na žiro račun bodo sedaj nakazovali na račun ZŠRMS. 
 
Ad.5 
Pripravila se je tabela prirediteljev za leto 2016 ter potrdila prireditelje za leto 2015. 
Tabela je v prilogi in bo objavljena na spletnih straneh ZŠRMS. 
 
Sklep Ad.5 
TK sprejema in potrjuje prireditelje za leto 2015. 
 
Ad.6 
Kapetan Marko Kočar pojasni glede porabe prekoračitve finančnih sredstev, ki so bila 
namenjena za mladinsko reprezentanco. Porabil je namreč dodatnih 250,00 EUR, ki so 
bili namenjena v bistvu za rezervo. V dobri veri, da bo s tem pripomogel mladincem, ki 
nimajo svojih denarnih sredstev in tudi naj ne bi vedel, da jih ne sme porabiti. 
TK opozori kapetana, da se kaj takega ne zgodi več in glede na to, da je naslednje leto 
tekmovanje na Hrvaškem predlagamo da se I.O. odloči ali naj jim takrat teh 250,00 EUR 
odbije od predvidenih sredstev. 
 
Seja se je zaključila ob 19:40 
 

 Vinko MOJŠKERC 
 Predsednik 

tekmovalne komisije 
 

 

 


