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Zapisnik 4. seje Izvršnega odbora ZDPS
Datum sestanka: 04.06.2019 ob 18:30
Kraj: prostori ZDPS, Ljubljana
Prisotni: Dušan Gorše, Barbara Lemut, Iris Vencelj, Damjan Lukman, Žan Rode,
Slavica Kršinar
Opravičeno odsotna: Laura Bračič

Dnevni red:
1. Odstopni izjavi
2. Potrditev zapisnika Izredne seje IO z dne 23.5.2019
3. Spremembe članov v TRK
4. Odziv na razpise za selektorje
5. Izredna skupščina 11.6.2019
6. Udeležba igralk na turnirju v Maaseik, Belgija
7. Podelitev plakete za »Fair Play« igralca
8. Razno
Dušan Gorše pozdravi prisotne in na kratko obrazloži namen današnjega sestanka.
Ad1) Odstopni izjavi
Dragan Antonijević je podal odstopno izjavo z mesta predsednika in člana TRK
ZDPS. Ravno tako je podal odstopno izjavo z mesta člana TRK ZDPS tudi Marko
Brajer.
Sklep št. 1: IO ZDPS na podlagi sklepa št. 6, sprejetega na Izredni seji IO ZDPS,
dne 23.5.2019, predlaga na mesto predsednika TRK ZDPS Žana Rodeta.
Predlog za imenovanje na mesto predsednika TRK in s tem člana IO ZDPS, bo
podan v potrditev na izredni skupščini ZDPS.

Ad2) Potrditev zapisnika Izredne seje IO z dne 23.5.2019
Zapisnik je bil poslan članom IO ZDPS. Takratni predsednik TRK Antonijevič da
negativno mnenje na zapisnik, saj po njegovem zapisnik ne vsebuje vseh stališč
TRK, ki so bile v razpravi. Zapisnik so kot takšen potrdili vsi drugi člani IO ZDPS.
Sklep št. 2: Zapisnik se potrjuje in kot tak tudi objavi na spletni strani ZDPS.
Ad3) Spremembe članov v TRK
Glede na številčni odstop članov TRK, je potrebno najti nadomestne člane za delo v
TRK.
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Sklep št. 3: Žan Rode poišče kandidate za delo v TRK. V kolikor se jih do sklica
izredne skupščine ne najde, se zadeva glede kadrovske popolnitve TRK
predstavi na izredni skupščini. Predstavitev pripravi Žan Rode.

Ad4) Odziv na razpise za selektorje
Do današnjega dne ni prispela nobena prijava za mesto selektorja. Glede na
bližajoče se Evropsko prvenstvo članov v Bolgariji in s tem povezane logistične
aktivnosti, je potrebno najti alternativno rešitev v čim krajšem času. IO ZDPS je
mnenja, da se članska reprezentanca mora udeležiti evropskega prvenstva za člane.
Sklep št. 4: Žan Rode do nedelje 9.6.2019 poskusi najti osebo za mesto v.d.
selektorja. V kolikor take osebe ne najde, to funkcijo opravlja on.
Ad5) Izredna skupščina 11.6.2019
Na podlagi pritožb, glede DP posamezno, s strani Darca Erdeljca in Blaža Bonška, je
predsednik ZDPS sklical Izredno skupščino, ki bo 11.6.2019.
Predlagani dnevni red izredne skupščine ZDPS:
1. Izvolitev delovnega predsedstva
2. Potrditev dnevnega reda
3. Pritožbi Blaža Bonška in Darca Erdeljca na sklep IO
4. Izvolitev novega predsednika TRK
5. Udeležba članske reprezentance na EP v Bolgariji
6. Zaupnica predsedniku ZDPS
Sklep št. 5: Za predsednika delovnega predsedstva na izredni skupščini bo s
strani sklicatelja predlagan Janez Bizjak ml..
Sklep št. 6: IO ZDPS se strinja s predlogom dnevnega reda, ki bo podan na
izredni skupščini ZDPS.
Ad6) Udeležba igralk na turnirju v Maaseik, Belgija
Na podlagi sklepa (sklep št. 12), sprejetega na 3. seji Izvršnega odbora ZDPS, na
dan 9.4.2019, se predlaga, da ZDPS pokrije potne stroške v skupni višini 510,00 €,
za udeležbo na mednarodnem turnirju v kraju Maaseik, Belgija (8. – 12.8.2019),
naslednjim članicam:
- Kaja Jamnik
- Tea Kršinar
- Kaja Lemut
Dekleta se turnirja udeležijo kot selekcija ženske reprezentance in bodo tudi nosile
reprezentančne drese. Stroške bivanja in prehrane krije organizator turnirja.
Sklep št.7: IO ZDPS odobri kritje stroškov igralkam za udeležbo na turnirju v
Belgiji.
Ad6) Podelitev plakete za »Fair Play« igralca
Barbara Lemut predlaga, da se, glede na dogodke in ravnanje na DP posamezno za
mladince, Deniju Poljaku podeli plaketa za »Fair Play« igralca. Predlaga, da se tudi v
bodoče podeli tovrstna plaketa, v kolikor bi si kateri izmed igralcev oz. igralk glede na
svoja dejanja to priznanje zaslužil.
Sklep št. 8: Deniju Poljaku se podeli plaketa za »Fair Play« igralca.
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Ad7) Razno
1. Zapisnik KM bo Iris Vencelj posredovala Barbari Lemut.
2. Še vedno ni popisa krogel, ki naj bi se nahajale na OŠ Maksa Pečarja, za kar
je zadolžena Laura Bračič.
3. SK še vedno ni poslala poročila o izvedenem tečaju za sodnike v mesecu
marcu 2019.
4. Do konca junija 2019 je potrebno poskrbeti za reprezentančne drese.

Sestanek je bil zaključen ob 20:30 uri.
Zapisal:
Slavica Kršinar
Sekretar ZDPS

Dušan Gorše
Predsednik ZDPS
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