
 

ZAPISNIK 4. SEJE PREDSEDSTVA ZVDS 

4. seja: 22. 11. 2021 , Ljubljana 14.00-17.00;  

Prisotni Boštjan Tušar, Miha Čarni, Boris Margeta 

 

1. Pregled realiziranih nalog 

- On-line registracije in vzpostavitev Registracijske komisije 

- Pričetek tekmovanj 

- Vzpostavitev članske državne reprezentance 

- Sprejetje propozicij in aktov za pričetek tekmovanj 

- Prenos portala info vaterpolo na ZVDS 

- Nadaljevanje dela SS 

Sklep: Predsedstvo ugotavlja, da so bile zadane naloge opravljene in so 

omogočile pričetek tekmovanj in dela državnik reprezentanc. Zahvaljuje se 

vsem sodelujočim za res veliko pomoč . 

 

2. Objava zapisnikov sej predsedstva na spletni strani ZVDS 

Sklep: Predsedstvo bo,  v želji po transparentnosti, od 4. seje naprej, vse 

zapisnike posredoval Jaki Mikoletiču, ki poskrbi za redno objavo na naši spletni 

strani, www.ZVDS.si 

2a. Obveščanje vseh zainteresiranih o rezultatih uradnih tekmovanj  

Klube naprošamo, da staršem mladoletnih igralcev, igralcem, športnim 

delavcem, pristašem kluba posredujejo Soglasje k prejemu e-biltena, s čimer 

bodo obveščeni o vseh rezultatih uradnih tekem pod okriljem ZVDS. 

Soglasje bo poslano, kot priloga vsem klubom, prav tako pa bo na voljo tudi na 

obeh spletnih straneh (www.zvds.si in www.vaterpolo.info)  

http://www.zvds.si/
http://www.vaterpolo.info/


 

3. Finančno stanje zveze 

Sklep 3a: Predsedstvo prosi predsednika, da do dne: 3. 12. 2021 pripravi 

poročilo o finančnem stanju zveze, skladno z računovodskimi standardi. 

Poročilo naj bo predstavljeno članom predsedstva 

Sklep 3b:  Predsedstvo prosi Generalnega sekretarja Marka Burgerja, da vsakih 

14 dni pošlje izpisek finančnega stanja članom predsedstva, z začetkom 25. 11. 

2021. 

 

4. Registracije, poročilo Tekmovalne komisije 

Sklep: Predsedstvo sprejme tarife registracij:  

 Člani: 15 evrov 

 Člani- igralci brez stalnega prebivališča in državljanstva: 50 evrov 

 Mlajše kategorije: 10 evrov 

 Igralci druge lige: 5 evrov 

Vsak registrirani igralec prejme majico ZVDS.  

Za registracijo igralca velja najmlajša kategorija, v kateri lahko nastopi.  Plačilo 

računa za registracije je razdeljeno na tri obroke. Sekretar Marko Burger izda 

račun z datumi (zapadlost 10 dni): 

30. 12. 2021 prvi obrok 

30. 2. 2022 drugi obrok 

30. 4. 2022 tretji obrok 

Predsedstvo se je seznanilo s poročilom Tekmovalne komisije o nespoštovanju 

registracij, ur in prihodov na turnirje. Edina rešitev je spoštovanje Tekmovalnega 

pravilnika vključno z sankcijami neupravičenih izostankov. Odgovor Tekmovalni 

komisiji pripravi Boris Margeta do 30. 11. 2021. 

5. Fundacija ter ministrstvo za šport 

Sklep 5a: Sekretar Marko Burger pripravi končno poročilo razpisa za fundacijo 

do petka : 26. 11. 2021 in ga pošlje predsedstvu. 



Sklep 5b: Sekretar Marko Burger pripravi dokumentacijo za razpis fundacije 

(2022) ter kategorizacije, Ministrstvo za šport. 

6. Licenciranje trenerjev 

Predsedstvo se je seznanilo s seminarjem za licence za trenerje. Ugotavlja, 

da se nekateri trenerji niso udeležili seminarja, ki je potreben za pridobitev 

licenc.  

 

Sklep: Sekretar Marko Burger pošlje predsedstvu spisek plačil kotizacije za 

licenčni seminar dne 26. 11. 2021. 

SS se pozove, da pripravi nadomestni seminar za trenerje, ki se iz opravičljivih 

razlogov niso udeležili obveznega seminarja - predlagamo enega izmed zborov 

reprezentanc. SS naj nas obvesti o nadomestnem seminarju, ki ga lahko izpelje 

SS.  Sekretar izda licence trenerjem, ki so opravili seminar in plačali kotizacijo - 

dne: 1. 12. 2021 

 

7. ZVDS pravilnik o delu z reprezentancami 

Sklep: V pravilnik se doda kategorija člani, s faktorjem 1,5 mladinskih kategorij. 

Pravilnik velja z dnevom izdaje: 24. 11. 2021. Sekretar Marko Burger uredi 

pravilnik, predsednik ga parafira. 

 

8. Enotna oprema državnih reprezentanc 

Sklep: predsedstvo imenuje ekonoma državnih reprezentanc - Boštjan Lah.  

Takoj se začne s kontakti in nabavo potrebnih kopalk in trenerk. 

 

9. Reprezentanca U19 (2003) 

Predsedstvo se je seznanilo, da bo EP U19 v mesecu septembru 2022 v 

Podgorici (ČG), kvalifikacije pa v mesecu aprilu. 

Sklep: Predsedstvo ponovno poziva SS, k čimprejšnjemu predlaganju kandidata 

za trenerja reprezentance in razmislek o vzpostavitvi ekipe-reprezentance 

(U19), ki bi (zunaj konkurence) nastopala v članskem državnem prvenstvu. 

Predsedstvo imenuje g. Kodra za direktorja reprezentance. 



10.  Razno:  

• Jaka Mikoletič, Sašo Sokler, Uroš Čadež – multimedija - sestanek s 

predsedstvom sobota 27. 11. 2021. Novosti na naših spletnih 

straneh in vzpostavitev uredniške politike www.vaterpolo.info 

• Sestanek: kvalifikacije za člansko evropsko prvenstvo - sreda ali 

četrtek (1. ali 2. 12. 2021) - poslati vabilo 

• V kategoriji U12 naj se vodi tudi lista strelcev, z imeni in priimki. 

Sklep SS-ja v preteklosti je namreč bil, da se ne vodi lestvica, kar 

seveda podpiramo, saj je važno sodelovati, ni pa bilo dogovorjeno, 

da se ne vodi lista strelcev. Mislimo, da bi bilo z motivacijskega 

vidika dobro. 

 

 

Zapisal Boris Margeta,  

 

Ljubljana, 23.11.2021 

  

 


