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Zapisnik 3. seje Izvršnega odbora ZDPS
Datum sestanka: 23.05.2016 ob 18:30 uri
Kraj: prostori ŠD Zarja, Ljubljana
Prisotni: Dušan Gorše, Jože Skrbinek, Vlado Rumiha, Erika Sebanc, Simon Bračič,
Prohart Veronika.
Opravičeno odsotni: Sebastjan Kokalj.
Povabljeni prisotni: Kaja Jamnik, Barbara Lemut, Dragan Antonijević.
Dnevni red:
1. Pregled realizacije sklepov IO ZDPS
2. Tekmovalno - registracijska komisija
 CC SLO – analiza
 Poslovnik o organizaciji tekmovanj (organizacijski odbor za pripravo
in izvedbo tekmovanj ranga DP in CC)
 DP posamezno
 Udeležba na turnirju v Šibeniku - poročilo
 Poslovnik o delu z državnimi reprezentancami (predlog sprememb
in mnenje TRK)
 Redno in pravočasno objavljanje člankov z rezultati na spletni strani
ZDPS
3. Odstop podpredsednika ZDPS g. Stanislava Novaka
4. Kosmisija za logistiko
 Reprezentančna oblačila ter sprememba oz. dopolnitev Pravilnika o
oblačilih državnih reprezentanc
 Sodniška oblačila
5. Finančno stanje ZDPS na dan seje
 Prihodki
 Odhodki
 Obveznosti
6. Razno
Predsednik Zveze Dušan Gorše pozdravi prisotne in obrazloži namen in
pomembnost današnjega sestanka glede na zadnje dogodke.
Ad1) Pregled realizacije sklepov IO ZDPS
V skladu z sklepom št. 2 izredne seje Izvršnega odbora ZDPS iz dne, 09.05.2016, je
predsednik Zveze pripravil Poročilo iz Šibenika, ki je obljavljeno na spletni strani
Zveze ter poslano vsem društvom in članom IO ZDPS v vednost.

Ad2) Tekmovalno - registracijska komisija
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CC SLO:
Dan pred tekmovanjem CC Slovenija je bil izveden neformalni sestanek držav članic
CC. Vso potrebno dokumentacijo oz. informacije je predsednik Zveze predal TRK. Iz
tega naslova je potrebno objaviti še rezultate iz CC Slovenija.
Države, ki so članice CC imajo letno prijavnino v znesku 25,00 EUR, katere pa
Slovenija ni poravnala za leto 2014, 2015 in 2016. V skladu s tem in ostalimi
financami iz CC - 1,00 EUR od vsakega igralca na CC Slovenija, se Vlado Rumiha
dogovori in uredi zadevo z blagajnikom Zveze, Sebastjanom Kokalj.
Sklep št. 1: Potrebno je takoj objaviti rezultate iz CC Slovenija.
Glede CC letne prijavnine za Slovenijo v obdobju 2014-2016 in ostalimi
financami CC kot je prispevek 1,00 EUR od igralcev, udeležencev tekmovanj iz
CC Slovenija, se Vlado Rumiha dogovori in uredi zadevo z blagajnikom Zveze,
Sebastjanom Kokalj. Predsednik Zveze predhodno pridobi poslano informacijo
v zvezi s finančnimi obveznostmi Zveze do CC in jo posreduje TRK in članom
IO ZDPS.
Na CC Avstrija v juniju, se bo izvedel formalni sestanek držav članic CC.
Sklep št. 2: TRK pripravi za sestanek, ki se bo izvedel na CC Avstrija (Illmitz) v
juniju 2016, za to vso potrebno dokumentacijo oz. uredi vse potrebno v zvezi s
tem. Osnutek se uskladi in potrdi na IO ZDPS. Sestanka v Illmitzu se udeleži
predsednik Zveze in/ali predsednikTRK.
Poslovnik o organizaciji tekmovanj (organizacijski odbor za pripravo in izvedbo
tekmovanj ranga DP in CC)
Predsednik Zveze poudari, da je potrebno urediti zadeve glede organizacijskega
odbora za tekmovanja kot so CC in DP vse od začetka do konca tekmovanja, v
organizacijskem odboru oz. v skupini, ki je že določena s Tekmovalnim pravilnikom in
v kateri so organizator, predstavnik TRK in glavni sodnik, ki so dolžni urediti vse v
zvezi z organizacijo in potekom tekmovanja. Poudarek na to je potrebno dati v vsa
naslednja tekmovanja.
Jože Skrbinek, predsednik TRK predlaga, da je potrebno doreči in zapisati dolžnosti
organizacijskega odbora.
Sklep št. 3: Do 30.06.2016 je potrebno iz strani TRK in SK pregledati in
pripraviti predlog glede dolžnosti organizacijskega odbora skladno s
Poslovnikom o organizaciji tekmovanj.
DP posamezno (BŠK Krim - Bobri)
IO se je seznanil s potekom DP posamezno in razpravljal o predlogih za izboljšanje
postopkov pri organizaciji in izvedbi tekmovanj. Predlogi se do konca leta predajo
TRK. IO bo zadevo celostno obravnaval ob analizi dela Zveze za leto 2016 ob koncu
tekmovalne sezone.
Sklep št. 4: Vse odločitve oz. spremembe, ki jih sprejme TRK v zvezi s
tekmovanjem oz. tekmovanji v skladu s svojimi pristojnostmi, se morajo
zapisati in pravočasno objaviti na spletni strani Zveze. V primeru, da je
potrebna zaradi objektivnih zadev sprememba, in le to ne omogočajo veljavni
akti Zveze, sprejme s tem v zvezi sklep IO ZDPS na predlog TRK.
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Udeležba na turnirju v Šibeniku
Udeležba na turnirju, kot je bilo obveščeno že preko informacije glede Šibenika iz
strani TRK je bila prostovoljna, vsi udeleženci tekmovanja v Šibeniku, so se turnirja
udeležili po svoji volji in stroške, ki so nastali, poravnali sami.
Informacija glede Šibenika je bila posredovana vsem društvom v vednost in
objavljena pod aktualno na spletni strani Zveze.
Poslovnik o delu z državnimi reprezentancami (predlog sprememb in mnenje
TRK)
Glede predloga o spremembi Poslovnika o delu z državnimi reprezentancami, ki ga
je posredoval Dragan Antonijević, kot član ZDPS, je TRK že seznanil IO, prav tako
se o tem IO seznani ponovno na današnji seji.
Predlog predsednika Zveze: poslovnik naj ostanek enak, poda pa predlog za
spremembo v delu - 3. člen, 3. odstavek.
Jože Skrbinek poda soglasno mnenje v imenu TRK (kjer sta bila izključena iz
odločanja aktualna reprezentantka Kaja Jamnik in Dragan Antonijević kot
predlagatelj sprememb), da Poslovnik o delu z državnimi reprezentancami ostaja
enak oz. nespremenjen, razen v delu, kjer podajo predlog za spremembo - 3. člen,
3. odstavek.
Sklep št. 5: IO se soglasno strinja glede spremembe Poslovnika o delu z
državnimi reprezentancami v delu - 3. člen, 3. odstavek, kjer je sedaj zapisano
oz. določeno: »Pri širšem in ožjem izboru kandidatov mora selektor upoštevati, da
kandidat za reprezentanta ni v kazenskem ali disciplinskem postopku in da sta v
primeru pravnomočne obsodbe ali disciplinskega ukrepa s strani Disciplinske
komisije ZDPS minili najmanj dve (2) leti.«
Sprememba se glasi: »Pri širšem in ožjem izboru kandidatov mora selektor
upoštevati, da kandidat za reprezentanta ni v kazenskem ali disciplinskem postopku.
V primeru pravnomočne obsodbe ali disciplinskega ukrepa s strani Disciplinske
komisije ZDPS; prepovedi igranja za določen čas pod okriljem ZDPS; se člana ZDPS
ne more izbrati za reprezentančnega kandidata za tekočo sezono, ko je bil ukrep oz.
prepoved sprejeta, ter tudi naslednjo igralno sezono.«
V ostalih delih IO poda soglasno mnenje, da ostaja Poslovnik o delu z
državnimi reprezentancami nespremenjen.
Sklep št. 6: Selektrojem, katerim v sredini leta 2016 poteče mandat, se mandat
podaljša do konca tekočega leta 2016. IO pripravi razpis za selektorje ob koncu
meseca septembra 2016.
Redno in pravočasno objavljanje člankov z rezultati na spletni strani ZDPS
IO ZDPS se seznani s pomembnostjo pravočasnega objavljanja vseh vrst informacij,
še posebno po končanih tekmovanjih pod okriljem Zveze. V prihodnje je potrebno
rezultate in članke objavljati ažurno. Prav tako je potrebno biti pozoren na morebitne
napake in jih sproti urediti in popraviti.
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Sklep št. 7: Rezultate tekmovanj pod okriljem ZDPS in članke posameznih
tekmovanj je potrebno objavljati sproti, prav tako je potrebno sproti urediti in
popraviti napake, ki nastanejo ob tem.
Ad3) Odstop podpredsednika ZDPS g. Stanislava Novaka
Z dnem, 16.05.2016 je g. Stanislav Novak podal odstop iz mesta podpredsednika
Zveze. Predsednik je o odstopu podpredsednika že obvestil IO in društva preko
spletne pošte, prav tako se odstopna izjava prebere na današnji seji. Predsednik
seznani IO ZDPS, da je opravil razgovor z g. Damjanom Lukman, ki je pripravljen
sprejeti imenovanje za člana IO na mesto podpredsednika Zveze za čas mandata
sedanjega IO ZDPS.
Sklep št. 8: Predsednik Zveze skliče izredno skupščino Zveze v zvezi z
odstopom podpredsednika ZDPS g. Stanislava Novak in imenovanjem g.
Damjana Lukman kot novega člana IO ZDPS na položaj podpredsednika Zveze.
Ad4) Komisija za logistiko
Predsednik KLOG pove, da je potrebno podati širši izbor reprezentanc, glede mer za
izdelavo reprezentančnih oblačil. Oblačila bodo podana v izdelavo, ko bo znan
seznam igralcev za državno reprezentanco. Prav tako se bodo izdelala sodniška
oblačila.
V kolikor bo mogoče bo članom Zveze podana možnost, da lahko naročijo model
trenirke, katere se bodo uporabljale za namene in potrebe reprezentantov, vendar
brez državnih simbolov.
Skladno z izdelavo reprezentančnih oblačil, se bo v določenem delu spremenil oz.
dopolnil tudi Pravilnik o oblačilih državnih reprezentanc. Kljub sprejetju sklepa o
spremembi oz. dopolnitvi Pravilnika o oblačilih državnih reprezentanc v mesecu
maju, iz dne 14.04.2016, bo IO glede spremembe oz. dopolnitve pravilnika določal na
prihodnji seji.
Sklep št. 9: Datum, glede pomerjanja reprezentančnih oblačil uredi Vlado
Rumiha v dogovoru s selektorji državnih reprezentanc.
V kolikor bo mogoče se članom Zveze poda možnost, da lahko naročijo model
trenirk, katere se bodo uporabljale za namene in potrebe reprezentantov,
vendar brez državnih simbolov. O tej možnosti bodo člani Zveze obveščeni.
IO bo glede sprememb oz. dopolnitve Pravilnika o oblačilih državnih
reprezentanc odločal na eni od prihodnjih sej.
Ad5) Finančno stanje ZDPS na dan seje
Predsednik Zveze seznani člane IO o trenutnem finančnem stanju na dan seje IO.
Stanje je pozitivno.
Ad6) Razno
-Zanimanje za petanko na Dolenjskem: zadevo predstavi Erika Sebanc (pomoč glede
pravil igrišč in ostalih pravil, predstavitve petanke). Glede pomoči in predstavitve so
na to pripravljeni vsi člani IO. V zvezi s tem zadevo ureja Erika Sebanc v dogovoru z
IO ZDPS.
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-Promocijski turnir, lokacijo predlaga Barbara Lemut, v skladu s tem Barbara Lemut
obvešča IO ZDPS o informacijah v zvezi s tem.
-Informacija glede svetovnega prvenstva za moške, Madagaskar: predstavi se
informacija glede stroškov za odhod moške reprezentance.
Seja zaključena ob 20:45 uri.

Dušan Gorše
Predsednik ZDPS

Zapisal:
Veronika Prohart
Sekretarka ZDPS
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