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KORESPONDENČNO ODLOČANJE 
(Osnutek tekmovalnega koledarja ZDPS 2022, Finančno poročilo za 
leto 2021, Finančni plan za leto 2022, sklic redne volilne skupščine 

ZDPS) 
 
 
 
Dne 20.01.2022 je TRK ZDPS poslala Izvršnemu odboru ZDPS v potrditev Osnutek 
tekmovalnega koledarja ZDPS 2022 (priloga 1). 
 
Sklep št. 1: IO ZDPS soglasno potrdi Osnutek tekmovalnega koledarja ZDPS 
2022. 
Sklep št. 6: Osnutek tekmovalnega koledarja ZDPS 2022 je poslan 
pooblaščencem društev kot priloga pri registraciji društev in članov. 
 
 
Dne 23.01.2022 sta Barbara Lemut in Sebastjan Kokalj pripravila Finančno poročilo 
ZDPS za leto 2021 (priloga 2), kateri se pošlje pooblaščencem društev kot gradivo za 
potrjevanje na redni volilni skupščini ZDPS.   
 
Sklep št. 2: IO ZDPS se seznani z Finančnim poročilom ZDPS za leto 2021, 
kateri se pošlje pooblaščencem društev kot gradivo za potrditev na redni 
volilni skupščini ZDPS.   
 
 
Dne 23.01.2022 sta Barbara Lemut in Sebastjan Kokalj pripravila Finančni plan 
ZDPS za leto 2022 (priloga 3), kateri se pošlje pooblaščencem društev kot gradivo za 
potrjevanje na redni volilni skupščini ZDPS.   
 
Sklep št. 3: IO ZDPS se seznani z Finančnim planom ZDPS za leto 2022 kateri 
se pošlje pooblaščencem društev kot gradivo za potrditev na redni volilni 
skupščini ZDPS.   
 
 
Predsednik ZDPS Srečko Španić v skladu z veljavnim Statutom ZDPS in po sklepu 
številka 6 Izredne skupščine ZDPS z dne 14.01.2022, skliče redno volilno skupščino 
ZDPS. Redna volilna skupščina ZDPS bo v četrtek 24.02.2022 ob 18.00 uri v 
prostorih TVD Partizan Domžale (sejna soba), z naslednjim predlaganim dnevnim 
redom: 
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1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih organov skupščine 
2. Dopolnitev in potrditev dnevnega reda 
3. Seznanitev in potrditev letnih poročil predsednika in strokovnih komisij ter 

selektorjev reprezentanc 
4. Seznanitev in potrditev poročila nadzornega odbora 
5. Seznanitev in potrditev finančnega poročila za leto 2021 
6. Seznanitev in potrditev finančnega plana za leto 2022 
7. Seznanitev in potrditev poročila o delu disciplinske komisije 
8. Poročilo o opravljeni registraciji društev in članov za leto 2022 
9. Izvolitev predsednika ZDPS-ja skupaj z člani IO-ja 

10. Izvolitev članov Nadzornega odbora ZDPS 

11. Izvolitev članov Disciplinske komisije ZDPS 

12. Predstavitev poslanih kandidatur za člane Tekmovalno registracijske komisije, 

selektorje moške in mladinske reprezentance ter člane Sodniške komisije 

13. Razno  
 
Sklep št. 4: IO ZDPS soglasno potrdi datum in dnevni red redne volilne 
skupščine ZDPS. 
 
Sklep št. 5: Vabilo za redno volilno skupščino ZDPS Barbara Lemut pošlje 
pooblaščencem društev do 10.02.2022 skupaj z gradivom za obravnavo in 
potrjevanje. 
 
 
 
 
 
 
Pripravila: 
Barbara Lemut 

                                                                                         Predsednik ZDPS 

Srečko Španić 

 

                                              


