ZAPISNIK 1. IZREDNE VOLILNE SKUŠČINE ZDPS

Datum : 06.03.2015 ob 18 :15
Kraj: ŠD Zarja , Ljubljana

Dnevni red :
1. Otvoritev skupščine
2. Potrditev delovnih organov skupščine
3. Volitve predsednika ZDPS
4. Razno

Ad1) Otvoritev skupščine
Barbara Lemut odpre 1. izredno skupščino, katera je sklepčna saj je od desetih klubov prisotnih devet
(Hrast opravičen, priloga 1)

Ad2) Potrditev delovnih organov skupščine
Barbara Lemut predlaga delovno predsedstvo v sestavi:
Predsednica delovnega predsedstva: Barbara Lemut
Član: Laura Bračič
Član: Mateja Kvartuh
Zapisnikar: Klemen Poljanšek
Overovatelja zapisnika: Stanislav Novak, Drago Vorih

Predsednik volilne komisije: Matevž Dovžan
Član volilne komisije: Vinšek Branko
Član volilne komisije: Darc Erdeljc
Sklep št. 1.: Delovni organi skupščine so bili potrjeni z 9 glasovi ZA .
Sklep št. 2.: Dnevni red se potrdi z 9 glasovi ZA.

A3) Volitve predsednika ZDPS
Skupščina se seznani z odstopno izjavo Marka Brajerja (priloga 2).

Sklep št. 3.: Marko Brajer kot izvoljeni predsednik ZDPS je 29.12015 podal odstopno izjavo, katero
skupščina potrdi (6 glasov ZA, 2 proti)
Lemut skupščino seznani, da na naslov ZDPS ni prišla nobena kandidatura za mesto predsednika
ZDPS.
Erdeljc pove, da je opravil razgovor s potencialnima kandidatoma Eriko Sebanc in Dušanom
Goršetom. Pove, da se Erika v trenutni situaciji ne zdi primerna za vodenje zveze in prevzem funkcije
vendar pa je pripravljena pomagati Dušanu v kolikor se le-ta odloči prevzeti to funkcijo. Po razgovoru
z Dušanom pa ugotovi, da je pripravljen prevzeti mesto v.d. predsednika za eno leto v primeru da
drugega kandidata za predsednika ne bo. Zato se Dušana povabi na skupščino, da bi prisluhnila
njegovim besedam. Dušan je pripravljen prevzeti mesto v.d. predsednika s svojo določeno ekipo, ki jo
v nadaljevanju tudi predstavi. Izpostavi tudi dejstvo, da si v tem letu želi pripraviti teren za sezono
2016, to pomeni urediti finančna sredstva in pravne akte, obenem pa izpostavi tudi problem
selektorjev. Kot eden izmed njegovih videnj je tudi vključitev sodniške komisije kot člana v IO, zato
želi od skupščine spremembo statuta za izvedbo le-tega. Dotakne se tudi tekmovalnega pravilnika in
predloga sprememb tekmovalnega pravilnika, za katere smatra, da so preuranjena za letošnjo
sezono in ne bi spreminjal kaj dosti, vendar pa bi se o tem posvetoval in pogovoril z člani IO-ja na
njihovem prvem sestanku. Mnenja pa je da je potrebno državna prvenstva približati bolj
tekmovalnemu režimu, toure in družabne turnirje pa ohranjati na nivoju kot so bili do sedaj.
Predstavi tudi svojo ekipo IO-ja s katero misli sodelovati. In sicer:
Predsednik IO ZDPS: Dušan Gorše
Podpredsednica: Erika Sebanc
Član: Jože Skrbinek – predsednik TRK
Član: Simon Bračič – predsednik SK
Član: Vlado Rumiha
Član: Stanislav Novak
Sekretar: Matej Kršinar
Blagajnik: Sebastjan Kokalj

Sklep št. 4.: Skupščina sprejme da je glasovanje javno. (9 glasov ZA)
Sklep št. 5.: Ker ni bilo oddane nobene kandidature na razpis se Dušan Gorše javi za predsednika s
svojo ekipo za dobo enega leta do marca 2016 . (9 glasov ZA)

Ad4) Razno
Barbara Lemut in Dušan Gorše želita da se primopredaja opravi v najkrajšem možnem času.

Skupščina zaključena ob 19:30 .

Zapisnikar :
Klemen Poljanšek

Overovatelja zapisnika :
Stanislav Novak

Drago Vorih

Predsednica delovnega predsedstva :
Barbara Lemut

PRILOGA 2

Zadeva:Odstop
Datum:2015-01-29 20:57
Pošiljatelj:marko brajer <marko.brajer@gmail.com>
Prejemnik:predsednik@zdps.si

Odstopna izjava,
Imel sem dober namen prevzeti vodenje ZDPS do letošnjega decembra vendar je prišlo do
konkretnega zasuka v mojem poslovnem in privat življenju zato tej nalogi ne bom kos in se
predsedovanju odpovedujem ter želim, da se kar najhitreje zadeva primerno uredi.

Lep pozdrav, Marko Brajer

LJ. dne 29.01.2015

