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1260 Ljubljana
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ZDPS-IO/2016-28
Datum: 12.12.2016

Zapisnik 6. seje Izvršnega odbora ZDPS
Datum sestanka: 12.12.2016 ob 18:30 uri.
Kraj: ŠD Zarja, Ljubljana
Prisotni: Dušan Gorše, Damjan Lukman, Jože Skrbinek, Vlado Rumiha, Simon
Bračič, Erika Sebanc, Sebstajn Kokalj, Veronika Prohart.
Ostali prisotni: Dragan Antonijević in Žan Rode.
Dnevni red:
1. Tekmovalno-registracijska komisija
2. Sklep o ustanovitvi strokovne komisije za področje finančnega in materialnega
poslovanja ZDPS (KFM ZDPS) in Pravilnik o finančnem poslovanju in
razporejanju sredstev ZDPS
3. Poslovnik o delu NO ZDPS
4. Zapisnik skupščine ZDPS
5. Pravilnik o obravnavi pritožb znotraj ZDPS
6. Sedež ZDPS
7. Finančno stanje na današnji dan
8. Predlog rešitve objav javnih zapisnikov in ostalih dokumentacij na spletni strani
ZDPS
9. Razno
Ad1) Tekmovalno-registracijska komisija
Predsednik TRK Jože Skrbinek člane IO ZDPS obvesti glede programa za urejanje
lestvic na spletni strani ZDPS. O tem bo predsednik TRK govoril z Boštjanom
Heglerjem ter o tem poročal IO ZDPS. Člane IO ZDPS je obvesti tudi, da je zapisnik
TRK iz dne 30.11.2016 bil posredovan sekretarki ZDPS in je objavljen na spletni strani
ZDPS, tako da so se lahko vsi člani IO ZDPS predhodno seznanili o obravnavanih
temah TRK na današnji seji.
Koledar 2017
Koledar za leto 2017 je predhodno bil posredovan vsem članom IO ZDPS preko
elektornske pošte.
Namesto tour-a trojk se je TRK odločil, da vključi v koledar za leto 2017 tour
posamezno. Moški in ženske bodo igrali v isti-absolutni konkurenci, cicibani in mladinci
pa bodo igrali ločeno-v svoji konurenci, vendar vsi na isti lokaciji. Koledar za leto 2017
bo posredovan v prihodnjih dneh društvom ZDPS v seznanitev preko elektronske
pošte, tako se bodo lahko društva na podlagi navedenega v koledarju odločila za
prevzem organizacije posamičnih tekmovanj v naslednji sezoni.
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Mednarodna tekmovanja 2017
Sredozemske igre, ki bi morale potekati v mesecu juniju v Španiji so prestavljene na
naslednje leto. Prejeli smo obvestilo, da letos sredozemskih igre ne bo zaradi
aktualnega dogajanja, prisotnega v Španiji.
Predvideni stroški na dosedaj poznane podatke za mednarodna tekmovanja v 2017 so
bili predhodno posredovani vsem članom v IO ZDPS.
V mesecu septembru bo v Franciji v kraju Saint Pierre lès Elbeuf potekalo EP v trojkah
in preciznem izbijanju za moške. Predvideni skupni stroški za odhod na EP bodo
znašali 2. 300 EUR.
SP v trojkah in preciznem izbijanju za ženske bo potekalo na Kitajskem, točna lokacija,
datum ter druge informacije še niso znane. V koledar za leto 2017 se bo dodalo SP za
ženske, datum za to prvenstvo pa bo iz strani TRK dodan naknadno, ko bo znan.
Predvideni stroški za povratne letalske vozovnice za 5 oseb bi znašale v višini 2. 500
EUR.
Lokacija za EP veterane še ni znana. Več informacij o tem bo evropska zveza podala
v začetku leta 2017, predvideno v mesecu februarju.
SP dvojke ženske in moški, mešano ter posamezno v Belgiji v kraju Gent, bo potekalo
v mesecu aprilu. Do 23.12.2016 je potrebno organizatorju sporočiti, ali se bomo
udeležili prvenstva ali ne, do konce januarja pa je potrebno poimensko prijaviti
tekmovalce na SP. TRK je podal predlog, da se prvenstva udeležimo in da
reperezentanco za SP v Belgiji izbereta aktualna selektorja za ženske in moške,
Dragan Antonijević in Srečko Španič do 15.1.2017.
Predsednik ZDPS opozori, da mandat ženskega selektorja poteče konec meseca
decembra 2016. S 1.1.2017 ZDPS nima selektorja za žensko reprezentanco, imamo
pa kandidata, ki sta se javila na mesto selektorja ženske reprezentance, opozori tudi
glede izbora selektorja za žensko in veteransko reprezentanco, ki bi moral že biti
pripravljen v obliki predloga TRK.
Predsenik TRK pove, da se bodo glede kandidatov za selektorja ženske in veteranske
reprezentance pogovarjali znotraj TRK-ja v prihodnjem tednu, ko bo za to organiziran
sestanek, predloge bodo podali na IO ZDPS v odločanje. Za nastalo situacijo, da se
zadeva glede izbora selektorjev znotraj TRK še ni obravnavala, se članom IO ZDPS
opraviči.
Poslovnik o delu z državnimi reprezentancami
Predloge za Poslovnik o delu z državnimi reprezentancami pripravlja Dragan
Antonijević. Predhodno se bo posredoval vsem članom IO ZDPS v vednost, poslovnik
se bo obravnaval na januarski redni seji IO ZDPS.
Predlogi sprememb pravilnikov
Predlog za dopolnitev 9. člena Tekmovalnega pravilnika
Dopolnitev bi se glasila: »Edino tekmovanje TOUR, kjer je konkurenca po kategorijah
ločena, je tekmovanje TOUR posamezno, kjer mladinci in cicibani igrajo ločeno od
članov in članic«.
Predlog spremembe 18. člena Registracijskega pravilnika
Predlog 18. člena se glasi: »Prestopni rok je enkrat letno, in sicer v trajanju enega
meseca do datuma registracije društev in igralcev naslednjo leto, s pridobitvijo
izpisnice od prejšnjega društva«.
Predlog novega člena v Registracijskem pravilniku
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Predlog novega člena se glasi: »Nova licenca pripada članu le ob prvi registraciji in
takrat ko je licenca polna, vsaka nadalnja izdaja tekmovalne licence stane 1,00 EUR«.
Sklep št. 1: IO ZDPS se soglasno strinja, da se Slovenija udeleži SP v Belgiji, ki
bo potekalo v mesecu aprilu 2017. SP se udeleži 5 oseb (2 ženski, 2 moška,
selektor). SP v Belgiji se izjemoma lahko udeleži še ena oseba-delegat, a le v
primeru, da se bo na SP izvedel kongres svetovne Zveze.
Sklep št. 2: IO se strinja, da glede na situacijo, reprezentante za SP v Belgiji
izbereta akutalna selektorja za žensko in moško reprezentanco, Dragan
Antonijević in Srečko Španič. TRK mora izvesti prijavo na SP do 23.12.2016 (6
glasov ZA, 1 VZDRŽAN).
Sklep št. 3: TRK se mora še v letošnjem letu opredeliti glede kandidatov za
selektorja ženske in veteranske reprezentance. Za žensko reprezentanco se
zadeva obravnava na IO ZDPS, glede veteranov pa TRK poda predlog na IO
ZDPS. Slednje se obravnava na naslednji seji IO ZDPS.
Sklep št. 4: IO se soglasno strinja s predlogom za dopolnitev 9. člena v
Tekmovalnem pravilniku. Dopolnitev se glasi: »Edino tekmovanje TOUR, kjer je
konkurenca po kategorijah ločena, je tekmovanje TOUR posamezno, kjer
mladinci in cicibani igrajo ločeno od članov in članic«.
TRK uredi dopolnitev v Tekmovalnem pravilniku. Tekmovalni pravilnik se po
dopolnitvi objavi na spletni strani ZDPS.
Sklep št. 5: IO se soglasno strinja s predlogom za spremembo 18. člena v
Registracijskem pravilniku. Sprememba člena se glasi: »Prestopni rok je enkrat
letno, in sicer v trajanju enega meseca do datuma registracije društev in igralcev
naslednjo leto, s pridobitvijo izpisnice od prejšnjega društva«.
IO se soglasno strinja s predlogom novega člena v Reigistracijskem pravilniku.
Novi člen se glasi: »Nova licenca pripada članu le ob prvi registraciji in takrat ko
je licenca polna, vsaka nadalnja izdaja tekmovalne licence stane 1,00 EUR«.
Sklep št. 6: TRK uredi spremembo 18. člena in doda nov člen v Registracijski
pravilnik. Registracijski pravilnik se po ureditvi objavi na spletni strani ZDPS.
Zaradi neodložljivih obveznosti predsednika TRK ga po njegovem pooblastilu v
nadaljevanju seje zastopa Dragan Antonijević.
Ad2) Sklep o ustanovitvi strokovne komisije za področje finančnega in
materialnega poslovanja ZDPS (KFM ZDPS) in Pravilnik o finančnem poslovanju
in razporejanju sredstev ZDPS
Predsednik ZDPS je s Sklepom o ustanovitvi nove strokovne komisije ZDPS
predhodno že obvestil člane IO ZDPS preko elektronske pošte.
Komisija za logistiko ZDPS (KLOG ZDPS) se z današnjim dnem ukine ter se ustanovi
strokovna komisija, ki se imenuje Komisija za področje finančnega in materialnega
poslovanja ZDPS (KFM ZDPS).
Naloge KFM ZDPS so: nabavljanje in vzdrževanje materialno tehničnih sredstev;
vodeneje materialnih evidenc, skladišča MTS in izvajati nadzor nad izdanimi MTS
(reverz); skrb za finančno poslovanje Zveze; priprava osnutka predloga finančnega
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načrta Zveze za naslednje leto; spremljanje izvajanja finančnega načrta Zveze;
priprava osnutka finančnega poročila Zveze za tekoče leto; podajanje informacij s
svojega delovnega področja na rednih sestankih IO ZDPS; priprava zaključnega
letnega poročila o delu strokovne komisije
Vodja komisije KFM ZDPS je Damjan Lukman, člani komisije so: Sebastjan Kokalj,
Erika Sebanc in Vlado Rumiha.
Vse podrobnosti v zvezi z novo strokovno komisijo so opredeljene v Sklepu o
ustanovitvi strokovne komisije za področje finančnega in materialnega poslovanja
ZDPS, ki se objavi na spletno stran ZDPS.
Novo ustanovljena komisija bo svoje delo opravljala na podlagi Pravilnika o finančnem
poslovanju in razporejanju sredstev ZDPS. Pravilnik je pripravila Erika Sebanc v
sodelovanju z Vladom Rumiha. Gre za splošni akt s katerim se ureja finančno
poslovanje ter izvrševanje finančnega načrta ZDPS, in sicer vsi postopki od priprave
finančnega načrta ter prevzemanja obveznosti, do izvajanja finančnega delovanja
ZDPS. V njem so opredeljene tudi naloge, pravice in odgovornost udeleženih oseb v
okviru finančnega poslovanja.
Sklep št: 7: IO ZDPS soglasno sprejme Sklep o ustanovitvi strokovne komisije
za področje finančnega in materialnega poslovanja ZDPS. Sklep se objavi na
spletni strani ZDPS.
Sklep št. 8: Z današnjim dnem se Komisija za logistiko ZDPS (KLOG ZDPS) ukine
ter se ustanovi Komisija za področje finančnega in materialnega poslovanja
ZDPS (KFM ZDPS).
Sklep št. 9: IO ZDPS soglasno sprejme Pravilnik o finančnem poslovanju in
razporejanju sredstev ZDPS. Pravilnik se objavi na spletni strani ZDPS do konca
meseca decembra 2016.
Ad3) Poslovnik o delu NO ZDPS
Predlog besedila Poslovnika o delu NO ZDPS je predsednik ZDPS predhodno
posredoval vsem članom IO ZDPS preko elektronske pošte v seznanitev. Predlog
besedila Poslovnika se je obravnaval na današnji seji IO ZDPS. Vsi člani IO ZDPS so
bili mnenja, da je predlog Poslovnika o delu NO ZDPS pripravljen za obravnavo in
sprejem na skupščini ZDPS. Predlog Poslovnika se pošlje društvom skupaj z ostalim
delovnim gradivom za prvo skupščino ZDPS v 2017, ki bo v mesecu februarju.
Sklep št. 10: Predlog besedila Poslovnika o delu NO ZDPS se soglasno sprejme.
Posredovan bo društom kot gradivo za razpravo na naslednji skupščini.
Ad4) Zapisnik skupščine ZDPS
Sklep št. 11: IO ZDPS se seznani z zapisnikom jesenske skupščine in bo v
skladu s sklepi podal ustrezno gradivo za skupščino, ki je v mesecu februarju.
Ad5) Pravilnik o obravnavi pritožb znotraj ZDPS
Predstavi ga Erika Sebanc. Člane IO ZDPS je obvestila, da gre za splošni akt o
obravnavi pritožb znotraj ZDPS, ki določa interni postopek za reševanje pritožbe ter
shemo reševanja sporov za katere ZDPS ureja izpolnjevanje pravic in dolžnosti članov
ZDPS.
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Sklep št. 12: Pravilnik o pritožbenem postopku in reševanju sporov znotraj ZDPS
se soglasno sprejme in objavi na spletni strani ZDPS do konca meseca
decembra 2016.
Ad6) Sedež ZDPS
Predsednik ZDPS je o zadevi, ki je vezana na sedeža ZDPS že obvestil člane IO ZDPS
preko elektornske pošte. Dne, 8.12.2016 je predsednik ZDPS s strani predsednika
BŠK Polje prejel elektronsko pošto, da ZDPS v prihodnje ne bo mogel več korisiti
sedeža ZDPS na njihovem naslovu (Balinarska pot 7, Ljubljana).
Predsednik ZDPS je že poskrbel za odstranitev preostalega arhiva iz prostorov BŠK
Polje ter pridobil pisni sklep o dovoljenju in soglašanju z registriranjem novega naslova
ZDPS na naslovu ŠD Zarja, ki se nahaja na Linhartovi cesti 47 v Ljubljani.
Zaprosil je BŠK Polje, da do ureditve zadev morebitna pošta, naslovljena na ZDPS še
prihaja na sedanji naslov (Balinarska pot 7, Ljubljana), na kar je BŠK Polje pristal.
Slednje omenjeno bo tema razprave na skupščini v mesecu februarja.
Sklep št: 13: IO ZDPS se je seznanil glede zadeve s sedežem ZDPS. IO ZDPS
seznani o tem vsa društva, odločanje o spremembi naslova bo izvedeno na
februarski skupščini.
Ad7) Finančno stanje na današnji dan
Predsednik ZDPS seznani IO ZDPS o finančnem stanju na današnji dan. Finančno
stanje je pozitivno.
Sklep št. 14: IO ZDPS se je seznanil o finančnem stanju ZDPS, ki je pozitivno.
Ad8) Predlog rešitve objav javnih zapisnikov in ostalih dokumentacij na spletni
strani ZDPS
Sklep št. 15: Člani IO ZDPS so se seznanili s problematiko načina objavljanja
zapisnikov organov in komisij ZDPS ter nekatere ostale dokumentacije ZDPS, ki
so javno objavljene na spletni strani ZDPS.
Predsednik ZDPS se pozanima o možnosti rešitve za objavo zapisnikov organov
in komisij ZDPS in nekatere ostale dokumentacije na spletni ZDPS, ki ne bi bila
javno dostopna za vse, pač pa le za člane ZDPS.
Ad9) Razno
Nabava tonerja za tiskalnik ZDPS: za nabavo tonerja za tiskalnik, ki je v lasti ZDPS
poskrbi predsednik ZDPS.
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Sestanek zaključen ob 20:45 uri.
Dušan Gorše
Predsednik ZDPS

Zapisala:
Veronika Prohart
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