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Zapisnik 3. sestanka Izvršnega odbora
Datum sestanka: 12.3.2018, ob 18:00 uri
Kraj: Sedež Zveze, ŠD Zarja, Ljubljana
Prisotni: Dušan Gorše, Klemen Poljanšek, Darc Erdeljc, Erika Sebanc, Jože
Skrbinek, Iris Vencelj, Simon Bračič
Odsotni:, Sebastjan Kokalj,
Ostali prisotni:, Kaja Jamnik, Emil Vamberger

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Otvoritev
Predstavitev ponudbe zavarovalne police zavarovalnice Generali
Tekoče zadeve
Razno

Ad1) Otvoritev
Predsednik ZDPS Dušan Gorše na začetku pozdravi vse prisotne ter predstavnika
zavarovalnice Generali Vamberger Emila. Namen srečanja je strokovna obrazložitev
ponudbe za zavarovanje članov in društev ZDPS, katero je pripravila zavarovalnica
Generali.
Ad2) Predstavitev ponudbe zavarovalne police zavarovalnice Generali
Dušan Gorše preda besedo predstavniku zavarovalnice, ki podrobno in strokovno
predstavi ponudbo zavarovanja članom IO ZDPS.
Na podlagi razprave bo zavarovalnica Generali pripravila še bolj natančno ponudbo
za zavarovanje društev in članov ZDPS. Prav tako bo pripravila ponudbo turističnega
zavarovanja, za primer udeležencev reprezentanc na mednarodnih tekmovanjih.
V skladu s sklepom sprejetim na 2. seji IO ZDPS so se člani izvršnega odbora
seznanili z pripravljeno ponudbo zavarovalnice Generali.
Sklep št.1) IO ZDPS se v skladu s sklepom sprejetim na 2. seji IO ZDPS (sklep
št.5) seznanil z obema pripravljenima ponudba v zvezi z zavarovanjem članov
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in društev ZDPS( zavarovalnica Generali in Sava), ter bo na naslednjem
sestanku sprejel sklep v zvezi s tem, ter o tem obvestil člane in društva ZDPS.

Ad3) Tekoče zadeve
Predsednik ZDPS seznani člane IO ZDPS z informacijo v zvezi z korespondenčnim
odločanjem društev ZDPS o novi sestavi IO ZDPS. Nova sestava IO ZDPS je bila
potrjena z dvanajstimi glasovi ZA.
Predsednik TRK seznani člane IO ZDPS o načinu ter izvedbi letošnjega tekmovanja
Masters 2018. V zvezi s tem bo Skrbinek Jože pripravil informacijo ter jo posredoval
na društva ZDPS.
Sekretar ZDPS ob ponovnem pregledu finančnega stanja ZDPS seznani člane IO
ZDPS v zvezi z neplačanimi obveznostmi društev z naslova registracije za letošnjo
sezono. Neporavnane obveznosti do Zveze v zvezi z registracijo ima na današnji dan
neporavnane samo društvo BŠK Krim.
Na podlagi razprave in debate IO ZDPS sklene, da se društvo BŠK Krim ponovno
pozove k plačilu neporavnanih obveznosti do Zveze do dne 15.03.2018. V kolikor
klub teh obveznosti ne poravna izgubi pravico nastopanja v letošnji sezoni na
tekmovanjih pod okriljem ZDPS.
Klemen Poljanšek predstavi stroškovno konstrukcijo udeležbe mladine na
mednarodnem tekmovanju v Franciji.
Po razpravi članov IO ZDPS, se sklene sklep, da KFM pripravi stroškovno razdelitev
možnosti udeleževanja na mednarodnih tekmovanjih članskih reprezentanc ter
mladine. Člani IO ZDPS bodo na naslednjem sestanku sprejeli sklep v zvezi s tem.
Predsednik sodniške komisije seznani člane z izvedbo sodniškega seminarja ter
višino sodniške točke za letošnjo sezono.
Sklep št.2) Skrbinek Jože v najkrajšem možnem času pripravi informacijo v
zvezi z izvedbo tekmovanja Masters 2018 ter o tem obvesti društva ZDPS.
Sklep št.3) KFM ZDPS ponovno pozove predstavnika BŠK Krim k plačilu
neporavnanih obveznosti do Zveze. Erika Sebanc opozori BŠK Krim, da v
primeru ne plačila v letošnji sezoni ne bodo imeli pravice sodelovanja na
tekmovanjih pod okriljem ZDPS .
Sklep št.4) KFM ZDPS pripravi stroškovno razdelitev možnosti udeleževanja
članskih reprezentanc in mladine na letošnjih mednarodnih tekmovanjih ter o
tem obvesti člane IO ZDPS.
Sklep št.5) Predsednik SK ZDPS pripravi predlog v zvezi z višino sodniške
točke za letošnjo sezono in izvedbo sodniškega seminarja, ter o tem obvesti
IO ZDPS.
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Ad4) Razno
Pod točko razno razprave ni bilo.

Sestanek zaključen ob 20:30 uri.
Zapisal:
Sekretar ZDPS
Klemen Poljanšek
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