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Zapisnik delovnega sestanka predsednika ZDPS
Datum sestanka: 23.03.2016 ob 19:00 uri
Kraj: prostori ŠD Zarja, Ljubljana
Na sestanek so bili vabljeni: Jože Skrbinek - predsednik TRK, Kaja Jamnik - član
TRK, Matevž Dovžan - član TRK, Kokalj Sebastjan - blagajnik Zveze, Veronika
Prohart - sekretarka Zveze.
Sestanka so se udeležili vsi vabljeni.
Ostali prisotni: Dragan Antonijević.
Dnevni red:
1. Registracija in evidenca registriranih igralcev
2. Koledarji tekmovanj 2016
3. Objave zapisnikov sestankov s sklepi in druge informacije TRK na spletni
strani ZDPS
4. Poročilo Zveze za leto 2015 in program dela Zveze kot društva v javnem
interesu za leto 2016
5. Organizacija CC SLO in sestanek predstavnikov držav udeleženk CC v
Sloveniji
6. Pokali in plakete v 2016
7. Poslovnik o delu z državnimi reprezentancami - pobuda selektorja ženske
reprezentance Dragana Antonijevića
8. Poročilo o finačnem poslovanju Zveze (AJPES)
Ad1) Registracija in evidenca registriranih igralcev
Predsednik TRK je podal informacijo v zvezi s številom registriranih igralcev v letu
2016. Podatek o registraciji je objavljen na spletni strani Zveze.
Ad2) Koledarji tekmovanj 2016
Predsednik TRK prisotne seznani s pripravljenimi in usklajenimi koledarji tekmovanj
za leto 2016. Koledarji so objavljeni na spletni strani Zveze.
Ad3) Objave zapisnikov sestankov s sklepi in druge informacije TRK na spletni
strani ZDPS
Predsednik Zveze poda v vednost TRK, da je potrebno vse zapisnike s sklepi in
druge informacije objavljati na spletno stran Zveze.
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Sklep št. 1: TRK vse evidence v določeni obliki, kakor tudi vse zapisnike TRK in
druge informacije TRK, ki so pomembni za članstvo Zveze, objavlja sproti na
spletni strani Zveze.
Ad4) Poročilo Zveze za leto 2015 in program dela Zveze kot društva v javnem
interesu za leto 2016
TRK je pripravila podatke v zvezi s programom dela društva za leto 2016 in
poročilom o delu društva za leto 2015. Izpolnjena dokumentacija se posreduje
Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.
Sklep št. 2: Dokumentacijo izpolni in odda v tem tednu predsednik Zveze.
Ad5) Organizacija CC SLO in sestanek predstavnikov držav udeleženk CC v
Sloveniji
Predsednik TRK je predstavil dosedanje aktivnosti Zveze s pripravo in izvedbo CC v
Sloveniji v mesecu maju. Z organizatorjem CC v Sloveniji, BŠK Polje - Vila Ana, so v
neposrednem kontaktu in pripravljalne aktivnosti so že opravljene (obvestilo na strani
CC, povezava preko naše spletne strani, druge informacije v zvezi z izvedbo). Na
podlagi dosedanje korespondence med državami članicami CC in zadnjim pismom
predstavnika Češke, se dogovori v zvezi z organizacijo, izvedbo in pravili CC
nadaljujejo.
Sklep št. 3: V zvezi z organizacijo in izvedbo CC nudi TRK v imenu Zveze vso
potrebno strokovno pomoč BŠK Polje - Vila Ana. TRK koordinira delo s BŠK
Polje - Vila Ana tudi za pripravo in izvedbo sestanka držav članic CC, ki naj bi
bil izveden dan pred CC v Sloveniji. V zvezi s tem TRK v roku tedna dni pripravi
informacijo glede zadnjega pisma predstavnika Češke in nakazilom finančnih
sredstev iz lanskega tekmovalnega obdobja.
Ad6) Pokali in plakete v 2016
TRK v zvezi s številom potrebnih pokalov, medalj in plaket za potrebe Zveze svoje
delo neposredno usklajuje s Komisijo za logistiko (Rumiha Vlado).
Pokali za najboljše po TOUR lestvici 2015 se podelijo pred začetkom prvega
letošnjega tekmovanja TOUR na BŠK Krim.
Sklep št. 4: Podelitev pokalov najboljšim po TOUR lestvici se izvede pred
začetkom prvega letošnjega tekmovanja »Tour dvojke«, dne, 09.04.2016 na
Krimu (BŠK Krim).
Ad7) Poslovnik o delu z državnimi reprezentancami - pobuda selektorja ženske
reprezentance Dragana Antonijevića
Selektor Dragan Antonijević predstavi svoje poglede na vsebino določenih členov
Poslovnika o delu z državnimi reprezentancami. Z vsebino nekaterih členov se ne
strinja in je mnenja, da bi jih bilo potrebno ponovno in bolj podrobneje definirati.
Sklep št. 5: Selektor Dragan Antonijević pripravi predlog sprememb Poslovnika
v členih, kjer misli, da so potrebne spremembe in jih skupaj z obrazložitvijo
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predstavi TRK. Predsednik TRK skliče na to temo sejo TRK na kateri selektor
obrazloži predlog sprememb. TRK preuči podan predlog in z svojim mnenjem
obvesti predsednika Zveze.
Seja IO ZDPS bo sklicana po tej tematiki na predlog TRK.
Ad8) Poročilo o finačnem poslovanju Zveze (AJPES)
Blagajnik Zveze predstavi pripravljeno finančno poročilo Zveze za AJPES.
Sklep št. 6: Predsednik Zveze podpiše dokument, katerega blagajnik posreduje
na ustrezen naslov Agencije.
Sestanek zaključen ob 20:30 uri.
Dušan Gorše
Predsednik ZDPS

Zapisal:
Veronika Prohart
Sekretarka ZDPS
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