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Zapisnik 5. seje Izvršnega odbora ZDPS
Datum sestanka: 16.04.2015 ob 18:15
Kraj : prostori ŠD Zarja, Ljubljana
Prisotni: Dušan Gorše, Erika Sebanc, Matej Kršinar, Jože Skrbinek, Simon Bračič,
Stanislav Novak, Sebastjan Kokalj, Kaja Jamnik, Dragan Antonijević
Opravičeno odsoten: Vlado Rumiha

Dnevni red:
1. Obravnava pritožbe v zvezi s tekmovanjem Masters
2. Informacija o selektorjih
3. Napačna gravura na medaljah za Pokalno tekmovanje ZDPS
4. Pregled finančnega stanja
5. Pretok informacij Izvršnega odbora
6. Razno
Dušan Gorše pozdravi prisotne in na kratko obrazloži namen današnjega sestanka.
Ad1) Obravnava pritožbe v zvezi s tekmovanjem Masters
Članica društva TVD Domžale (ekipa Sršeni), Angelca Lipovšek je podala pritožbo
glede tekmovanja Masters (priloga št. 1). TRK je na svojem sestanku prišla do
zaključka, da so bile spremembe nujne, saj je bil do sedaj vedno problem pri
zagotovitvi zadostnega števila igralcev in igralk. Ravno zaradi tega je tudi prišlo do
spremembe Tekmovalnega pravilnika. S tem se strinjajo tudi člani Izvršnega odbora.
Sklep št. 1: Pritožba se zavrne kot neutemeljena, TRK pošlje pisni odgovor.
Sprememba je bila sprejeta v skladu s pravili - Masters se odigra po sistemu
sprejetem na 3. seji izvršnega odbora, dne 31.3.2015 in zapisanem v sklepu št.
8.

Ad2) Informacija o selektorjih
Dosedanji selektor moške članske reprezentance je podal odstopno izjavo. IO ZDPS
je 13.4.2015, na podlagi dogovora s TRK ZDPS, objavil razpis za selektorja moške
članske reprezentance. Rok za prijave na razpis je nedelja 3.5.2015.
Sklep št. 2: IO ZDPS bo po končanem roku za zbiranje prijav, na svoji seji izbral
in potrdil selektorja moške članske reprezentance.
Ad3) Napačna gravura na medaljah za Pokalno tekmovanje ZDPS
Prišlo je do neljube napake pri graviranju medalj za tekmovanje Pokal ZDPS, saj na
hrbtni strani piše DP EKIPNO namesto POKAL ZDPS.
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Sklep št. 3: Naroči se nove medalje z napisom POKAL ZDPS, obstoječe medalje
pa se vrnejo ZDPS in se uporabijo na jesenskem final fouru DP Ekipno.
Ad4) Pregled finančnega stanja ZDPS
Erika Sebanc poda informacijo o trenutnem finančnem stanju ZDPS. Vsa društva so
tudi že plačala za sodniške stroške. Registracijo in licence nista plačala še ŠD Zarja
in BK Fužine.
Potrebno je plačati kotizacijo za CEP, evropski pokal in FIPJP.
Z banko je dokončno urejeno, uničene so tudi menice.
Ad5) Pretok informacij Izvršnega odbora
Informacije je potrebno zadržati znotraj izvršnega odbora. Informacije lahko podaja le
predsednik ZDPS in predsedniki posameznih komisij, katere določene informacije
zadevajo.
Ad8) Razno
Pod točko razno ni bilo razprave.

Sestanek je bil zaključen ob 18:50 uri.
Zapisal:
Matej Kršinar
Sekretar ZDPS

Dušan Gorše
Predsednik ZDPS
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