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IO-ZDPS-2020/08 

 
Zapisnik 3. seje izvršnega odbora ZDPS 

 
 
Datum in čas: 09.03.2020 ob 18.00 uri 
Kraj sestanka: sedež ZDPS, Ljubljana 
 
Prisotni: Srečko Španić, Barbara Lemut, Iris Vencelj, Žiga Kobal, Stanislav Novak, 
Marko Brajer, Damjan Lukman (Sodniška komisija)  
Ostali vabljen: Tomaž Kisovec (Nadzorni odbor), Boštjan Hegler, Žan Rode 
Opravičeno odsoten: Sebastjan Kokalj 
 
Dnevni red: 

1. Pregled in realizacija sklepov 
2. Delovanje komisij v ZDPS-ju in potrditev selektorjev reprezentanc 
3. Obveščanje in informiranje v ZDPS 
4. Razno 

 
Predsednik Srečko Španić pozdravi prisotne in na kratko obrazloži namen 
današnjega sestanka. 
 
 
Ad1) Pregled in realizacija sklepov 
 
Vsi sklepi so realizirani razen sklepa vezanega za izpolnitev Vloge za pridobitev 
statusa nevladne organizacije v javnem interesu, katero sta prevzela Žiga Kobal in 
Stanislav Novak. Na seji jima je bil predan obrazec, katerega je potrebno izpolniti in 
ga posredovati na ministrstvo, najkasneje do 30.03.2020. 
 
Sklep št. 1: Žiga Kobal in Stanislav Novak najkasneje do 30.03.2020 uredita vse 
potrebno za oddajo Vloge za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem 
interesu. 
 
 
Ad2) Delovanje komisij v ZDPS-ju in potrditev selektorjev reprezentanc 
 
Predsednik Srečko Španić predlaga, da pregledamo članstvo ter njihove mandate 
vseh komisij ZDPS in organov ZDPS. 
 
Nadzorni odbor – letos poteče mandat članom nadzornega odbora in sicer Janez 
Bizjak kot predsednik NO ter člani Anton Pleško, Aleksander Čanč in Tomaž 
Kisovec. Srečko Španić nas seznani, da so vsi obstoječi člani NO pripravljeni 
delovati naprej.  
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Sklep št. 2: Barbara Lemut uredi korespondenčno odločanje skupščine za 
potrditev članov Nadzornega odbora ZDPS za dobo dveh (2) let. 
 
Disciplinska komisija – potrebno je preveriti, kdaj poteče mandat članom disciplinske 
komisije.  
 
Sklep št. 3: Barbara Lemut preveri potek mandata disciplinske komisije. 
 
Komisija za področje finančnega in materialno poslovanje – KFM sestavljajo 
predsednica Barbara Lemut, člana Sebastjan Kokalj in Iris Vencelj. Mandat komisije 
je dve (2) leti. 
   
Sklep št. 4: Člani IO-ja soglasno potrdijo člane komisije za področje finančnega 
in materialnega poslovanja za dobo dveh (2) let. 
 
Sodniška komisija – Erika Bračič ne more biti članica sodniške komisije, ker nima 
podaljšanega članstva v zvezi ZDPS (porodniška), potrebno je urediti njeno 
razrešitev korespondenčno. Sodniško komisijo sestavljajo predsednik Simon Bračič, 
člani Drago Vorih, Marjana Živič in Damjan Lukman. Sodniška komisija je določila 
Marjano Živič, kot predstavnika sodniške komisije v komisiji TRK. Mandat komisije je 
dve (2) leti. 
 
Sklep št. 5: Barbara Lemut uredi korespondenčno odločanje skupščine za 
razrešitev Erike Bračič kot članice sodniške komisije. 
 
Sklep št. 6: Člani IO-ja soglasno potrdijo člane sodniške komisije za dobo dveh 
(2) let. 
 
Komisija za mlade – trenutno je komisija v mirovanju, vendar glede na število 
licenciranih otrok v letu 2020, se komisija lahko kadarkoli aktivira. Barbara Lemut nas 
seznani, da konec aprila poteče suspenz Klemnu Poljanšku. Komisijo za mlade 
sestavljajo predsednica Laura Bračič, člani Žiga Kobal, Tea Kršinar in Klemen 
Poljanšek. Mandat komisije je dve (2) leti.  
 
Sklep št. 7: Člani IO-ja se soglasno strinjajo,  da Klemen Poljanšek, po 
končanem suspenzu, lahko opravlja delo kot član komisije za mlade.   
 
Sklep št. 8: Člani IO-ja soglasno potrdijo člane komisije za mlade za dobo dveh 
(2) let. 
 
Tekmovalno registracijska komisija – Predsednik Marko Brajer nas seznani s 
trenutnim dogajanjem v komisiji. Izpostavi predvsem svojo odsotnost zaradi 
službenih obveznosti in opozori na prihajajoče dogodke, zaradi katerih je potrebno 
čim preje organizirati ekipo, ki bo odgovorna za izpeljavo tekmovanj in porazdeliti 
delo v tekmovalni komisiji. Srečko Španić in Marko Brajer predlagata izobraževanje 
za vodenje tekmovanja katerega se lahko udeleži vsak član Zveze. 
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Sklep št. 9: Pripravi se razpis za izobraževanje vodenja tekmovanj pod okriljem 
ZDPS katerega se objavi na spletni strani in se pošlje po elektronski pošti na 
pooblaščence društev.   
 
Na podlagi 6. člena Sodniškega pravilnika ZDPS sodniška komisija določi svojega 
člana Marjano Živič kot članico Tekmovalno registracijske komisije. 
 
Sklep št. 10: Člani IO-ja soglasno potrdijo Marjano Živič kot obvezno članico 
sodniške komisije v TRK-ju. 
 
Marko Brajer nas obvesti, da so na TRK prijeli vlogo za selektorsko mesto 
veteranske reprezentance in vlogo za selektorsko mesto ženske reprezentance, ker 
niso uspeli opraviti z njimi razgovora predlagajo, da se vlogi obravnavajo na IO-ju 
brez predhodno opravljenega razgovora.  
 
Sklep št. 11: Člani IO-ja soglasno potrdijo predlog TRK-ja, da vlogi za selektorja 
veteranske in ženske  obravnava IO, brez razgovora s strani TRK-ja. 
 
Za selektorsko mesto veteranske reprezentance se je prijavila Tatjana Šeruga. Na 
seji IO-ja je bila prebrana njena pisna vloga, na osnovi katere je bilo izvedeno 
glasovanje. 
 
Sklep št. 12: Člani IO-ja potrjujejo Tatjano Šeruga za selektorico veteranske 
reprezentance (5 glasov ZA, 1 glas PROTI in 1 glas VZDRŽAN). 
 
Za selektorsko mesto ženske reprezentance se je prijavil Žiga Kobal. Na seji IO-ja je 
bila prebrana njegova pisna vloga, na osnovi katere je bilo izvedeno glasovanje 
 
Sklep št. 13: Člani IO-ja potrjujejo Žiga Kobala za selektorja ženske  
reprezentance (4 glasovi ZA in 3 glasovi VZDRŽANI). 
 
TRK mora do 01.04.2020 pripraviti koledar za ligaška tekmovanja v sezoni 2020. 
 
Sklep št. 14: TRK do 01.04.2020 pripravi koledar ligaških tekmovanj za sezono 
2020 katerega se objavi na spletni strani zveze. 
 
 
Ad3) Obveščanje in informiranje v ZDPS 
 
Na povabilo predsednika Srečka Španića se nam je na sestanku pridružil tudi 
Boštjan Hegler, ki nam je predstavil svoje videnje in želje po višjem nivoju 
obveščanja, tako znotraj zveze društev, kot tudi predstavitev zveze navzven.  
 
Prosil je, da pri tem sodelujejo vsi organi zveze in ga sproti obveščajo o spremembah 
oziroma zanimivostih za člane zveze. Hkrati je izpostavil željo po čim bolj sprotnem 
obveščanju tako s strani ZDPS-ja, kot tudi klubov.  
 
Pričakuje tudi aktivno sodelovanje s strani klubov, predvsem v zvezi z najavo 
dogodkov (družabni turnirji), turističnih znamenitosti krajev kjer klubi delujejo, itd. 
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Sklep št. 15: Potrebno je dvigniti nivo obveščanja na spletni strani, za kar je 
zadolžen Boštjan Hegler v sodelovanju z člani IO-ja in ostalih članov zveze.  
 
 
Ad4) Razno 
 
Moška reprezentanca – Srečko Španić nas seznani, da je bilo potrebno do 
28.02.2020 potrditi prijavo moške reprezentance, kar je bilo tudi narejeno. Rok za 
končni poimenski seznam je 30.04.2020.  
 
Ženska reprezentanca – do sedaj ni bilo še nobene informacije, ne zahteve po prijavi 
ženske reprezentance na EP v Španiji, ki se bo odvijalo v začetku junija 2020. 
Predsednik bo preveril pri evropski zvezi glede EP za ženske.  
 
Barbara Lemut je prosila, da selektorji za žensko in moško reprezentanco do 
01.04.2020 pripravijo rokovnik in stroškovnik za sezono 2020. 
 
Srečko Španić opozori, da člani IO-ja ne odgovarjajo na predloge oziroma kritike 
posameznikov, ki se obračajo direktno na posameznega člana IO-ja. V takem 
primeru, član IO-ja osebo preusmeri na uradni naslov info@zdps.si. Na osnovi 
podane pisne vsebine predloga ali pritožbe, bo ustrezna komisija znotraj ZDPS-ja, 
najkasneje v roku 14 dni podala svoj uradni odgovor. 
 
Barbara Lemut za potrebe reprezentančnih reklamnih namenov naroči 300 kom 
magnetov. 
 
S strani sodniške komisije je bila podana prošnja za nakup opreme – oblačil. Člani IO 
se strinjajo, da je potrebno nabaviti opremo za sodnike, vendar glede na finančno 
stanje to ne bo izvedljivo za vse sodnike naenkrat.  
 

Sestanek je bil zaključen ob 20.30 uri. 

 

Zapisala:                                                                                                  Srečko Španić 

Iris Vencelj                                                                                         Predsednik ZDPS 

Sekretarka ZDPS 

                                                                                                                                                                                          

                               


