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IO-ZDPS-2021/01 

 
Zapisnik 1. sestanka Izvršnega odbora ZDPS 

 
 
Datum sestanka: 29.01.2021 ob 17:30  
Kraj: Teams meeting 
 
Prisotni: Srečko Španić, Barbara Lemut, Iris Vencelj, Stanislav Novak, Simon Bračič, 
Žiga Kobal  
Ostali vabljeni: Boštjan Hegler, Borut Berlec  
Opravičeno odsotni: Sebastjan Kokalj, Janez Bizjak (Nadzorni odbor) 
 
 
Dnevni red: 

1. Realizacija sklepov v letu 2020 
2. Zaključna poročila za leto 2020 
3. Sodniška komisija 
4. Tekmovalno registracijska komisija 
5. Komisija za področje finančnega in materialnega poslovanja  
6. Sklic redne skupščine ZDPS  
7. Razno 

 
 
Predsednik Srečko Španić pozdravi prisotne in na kratko obrazloži namen 
današnjega sestanka. 
 
Ad1) Realizacija sklepov v letu 2020 
 
Pri pregledu realizacije sklepov za leto 2020 se ni realiziral sklep št. 9 osme seje IO-
ja in sicer korespondenčno potrjevanje skupščine za razrešitev predsednika TRK-ja 
in posledično člana IO-ja Žana Rodeta. 
  
Sklep št. 1: Barbara Lemut uredi korespondenčno potrjevanje skupščine za 
razrešitve predsednika TRK-ja in posledično člana IO-ja do 12.02.2021. 
 
 
Ad2) Zaključna poročila za leto 2020 

Predsednik Zveze, vse komisije (TRK, SK, KS-OKS in KM) in selektorji so pripravili 

zaključno poročilo predsednika, poročilo komisij in poročilo selektorjev za leto 2020 in 

ga poslali Barbari Lemut. KFM naredi zaključno poročilo do 22.02.2021. Zaključno 

poročilo je pripravila tudi disciplinska komisija in ga poslala Barbari Lemut. Barbara 

Lemut poskrbi, da so vsa poročila objavljena in poslana NO v pregled. 
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Sklep št. 2: Zaključno poročilo predsednika Zveze, poročila komisij, poročila 

selektorjev in poročilo disciplinske komisije se pošlje NO v pregled in se objavi 

na spletni strani Zveze.  

 

Sklep št. 3: Barbara Lemut in Sebastjan Kokalj pripravita končno finančno 

poročilo za leto 2020 do 22.02.2021. 

Sklep št. 4: Barbara Lemut in Sebastjan Kokalj pripravita finančni plan za leto 

2021 do 22.02.2021. 

 

 
Ad3) Sodniška komisija 
 
Dne 29.01.2021 je sodniška komisija podala v potrditev IO-u predloge za spremembo 
oziroma dopolnitev Sodniškega pravilnika (priloga 1). Sodniška komisija da IO-ju v 
potrditev, po 31. členu Sodniškega pravilnika, višino točke izraženo v € za sojenje v 
letu 2021 in sicer 1 točka je 1,50 €. 
 
Sklep št. 5: Člani IO-ja soglasno potrdijo spremembe Sodniškega pravilnika, ki 

ga je podala v potrditev IO-ju sodniška komisija dne 29.01.2021 (priloga 1). 

 

Sklep št. 6: Do 20.02.2021 bo objavljen popravljen Sodniški pravilnik na spletni 

strani Zveze. 

 

Sklep št. 7: IO po 31. členu Sodniškega pravilnika soglasno potrdi za sojenje v 

letu 2021 višino sodniške točke izraženo v € in sicer 1 točka je 1,50 €. 

 

 

Ad4) Tekmovalno registracijska komisija 

 

TRK da IO-ju v potrditev za leto 2021, po 6. In 9. členu Registracijskega pravilnika, 

stroške registracije za društva (200,00 €), višino stroškov za licence tekmovalce 

(člani in članice 45,00 €, mladinci 20,00 € in cicibani 1,00 €), višino kotizacije za 

ekipno DP (50,00 € za vsako prijavljeno ekipo) ter višino dnevne licence za 

neregistrirane člane-tekmovalce (10,00 €).  

Sklep št. 8: IO po 6. In 9. členu Registracijskega pravilnika soglasno sprejme za 

leto 2021 višino stroška registracije za društva v višini 200,00 €, stroške licenc 

za tekmovalce člani in članice 45,00 €, mladinci 20,00 € in cicibani 1,00 €, 

kotizacijo za ekipno DP 50,00 € za vsako prijavljeno ekipo ter višino stroška 

dnevne licence za neregistrirane člane-tekmovalce 10,00 €. 

 
Registracija društev, igralcev in ekip za ekipno DP za leto 2021 bo 22.03.2021, 
prestopni rok igralcev začne veljati v skladu z 18. členom Registracijskega pravilnika. 
Način izvedbe registracije bo prilagojen omejitvam gibanja in druženja, v skladu z 
odloki Vlade RS. Vsa društva bodo pravočasno obveščena o načinu izvedbe 
registracije po elektronski pošti pooblaščencem društev in z objavo na spletni strani 
Zveze.  
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Sklep št. 9: Člani IO-ja soglasno potrdijo datum registracije društev, igralcev in 
ekip za ekipno DP dne 22.03.2021, prestopni rok igralcev začne veljati v skladu 
z 18. členom Registracijskega pravilnika. 
 
Sklep št. 10: Način izvedbe registracije bo prilagojen trenutnim omejitvam 
gibanja in druženja, v skladu z odloki Vlade RS.   
 
Z članstvom Zveze društev petanke Slovenije v Olimpijskem komiteju Slovenije bomo 
primorani sprejeti spremembe oziroma dopolnitve Registracijskega pravilnika in 
nekaterih obrazcev za registracijo društev in igralcev. Spremembe so potrebne 
zaradi uskladitve potrebnih podatkov društev in igralcev, katere se potrebuje pri 
vnosu v sistem registracije in kategorizacije igralcev pri OKS-u. 
 
Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez je v Pogoje, pravila in kriterije 
za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji z dne 15.12.2020 za 
pridobitev tekmovalne licence uvrstil tudi obvezno protidopinško spletno 
izobraževanje. 
 
Pri obrazcu registracije igralcev bo vsak igralec oziroma zakoniti zastopnik, z 
lastnoročnim podpisom: 

 soglašal, da lahko ZDPS njegove osebne podatke in fotografije uporablja za 
potrebe obveščanje javnosti na svoji spletni strani, socialnih omrežjih in 
tiskanih izdajah; 

 soglašal, da na osnovi pogodbe o sodelovanju med Nacionalno panožno 
športno zvezo - ZDPS in OKS - Združenje športnih zvez, ZDPS posreduje 
osebne podatke OKS-u, za vodenje evidenc,  na podlagi 77. člena Zakona 
upravljalec podatkov v modulih Registracije in kategorizacija ter Športne igre; 

 uspešno opravil obvezno protidopinško spletno izobraževanje za 
pridobitev tekmovalne licence (velja za igralce od vključno 14. leta starosti 
dalje). 

 

Barbara Lemut predlaga, da se ukine pravilnik Politika o varstvu osebnih podatkov 
ZDPS skupaj z obrazci Soglasja ZDPS (odrasli, mladoletni).        
 
Sklep št. 11: Barbara Lemut v sodelovanju z Iris Vencelj in Žigo Kobalom 
pripravi spremembe Registracijskega pravilnika in vseh potrebni obrazcev za 
registracijo društev in igralcev, katere se uskladijo z pravili OKS-a za vnos v 
sistem registracije in kategorizacije igralcev.  
 
Sklep št. 12: Spremembe Registracijskega pravilnika in obrazcev za 
registracijo morajo biti potrjene in objavljene na spletni strani Zveze ter 
poslane pooblaščencem društev do 08.03.2021. 
 

Sklep št. 13: Člani IO-ja soglasno potrdijo ukinitev pravilnika Politika o varstvu 
osebnih podatkov ZDPS skupaj z obrazci Soglasja ZDPS (odrasli, 
mladoletni). 
 
Sklep št. 14: Barbara Lemut do 30.04.2021 poskrbi za uničenje vseh 
obstoječih Soglasij ZDPS (odrasli, mladoletni). 
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Priprava tekmovalnega koledarja in planiranje tekmovalne sezone za leto 2021 je 

trenutno težko, saj smo dolžni upoštevati omejitve gibanja in druženja v skladu z 

veljavnimi odloki Vlade RS. Zavedamo se, da nas čaka tudi letos naporna sezona za 

izvedbo tekmovanj tako na državni ravni kot z udeležbo na mednarodnem področju. 

Verjetno bo letošnja sezona izpeljana na podoben način kot lanska, z ogromno 

prilagajanja in aktivne pomoči društev. 

 

Sklep št. 15: Osnutek tekmovalnega koledarja za leto 2021 se pripravi do 

08.03.2021 in se ga pošlje vsem pooblaščencem društev elektronsko skupaj z 

vso potrebno dokumentacijo za registracijo.   

 

Srečko Španić nas seznani, da ni bila oddana nobena kandidatura za predsednika 

TRK-ja. Člani IO-ja se zavedamo, da je potrebno poiskati rešitev, kar pa bo zelo 

težko brez sodelovanja vseh društev.  

 

Sklep št. 16: Na redni spomladanski skupščini se v sodelovanju z vsemi društvi 

poišče ter izvoli predsednika TRK-ja in posledično člana IO-ja. 

 

 

Ad5) Komisija za področje finančnega in materialnega poslovanja 

 

Zveza društev petanke Slovenije ima sklenjen dogovor s Športnim društvom Zarja za  

plačilo obratovalnih stroškov v višini 200,00 € letno, z naslova sedeža Zveze in 

souporabo društvenih prostorov.  

 

Sklep št. 17: Barbara Lemut skupaj z blagajnikom uredi prejem in plačilo 

računa za obratovalne stroške v višini 200,00 € ŠD Zarji do 15.03.2021. 

 
 
Ad6) Sklic redne skupščine ZDPS 

 

Redna skupščina ZDPS bo konec meseca marca, način izvedbe skupščine bo 

prilagojen upoštevanju omejitev gibanja in druženja v skladu z veljavnimi odloki 

Vlade RS. Želja članov IO-ja je izpeljava skupščine na običajni »fizični« način, v 

nasprotnem primeru bomo skupščino izpeljali virtualno preko Teams aplikacije. 

 

Sklep št. 18: IO do 08.03.2021 potrdi način izvedbe skupščine, datum, kraj in 

dnevni red redne skupščine ZDPS. 

 

Sklep št. 19: Barbara Lemut pošlje vabilo za redno skupščino ZDPS 

pooblaščencem društev, skupaj z gradivom za potrjevanje, po elektronski pošti 

do 12.03.2021.    

 
 
Ad7) Razno 
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Vodstvo ZDPS-ja je sklenilo, da pred registracijo obišče vse klube in na srečanjih, 
predstavi trenutno situacijo, izzive in priložnosti, v kateri se nahaja petanka v 
Sloveniji in v svetu. Zavedamo se, da bo potrebno ogromno dela in nujno tudi 
prispevek društev (v smislu, da se bolj aktivno vključijo v delovanje zveze in seveda 
je z vstopom v družino OKS za društva kar nekaj dodatnih obveznosti in zadolžitev), 
če želimo »petanko« dvigniti na višji nivo.  
 
Vodstvo ZDPS-ja želi prisluhniti in pridobiti čim več mnenj, razmišljanj, kritik in 
predlogov s strani posameznega društva in na osnovi tega pripraviti smernice kako 
naprej. 
 
 
 
Sestanek je bil zaključen ob 19.00 uri. 

 

Zapisala:                                                                                                  Srečko Španić 

Iris Vencelj                                                                                         Predsednik ZDPS 

Sekretarka ZDPS 

                                                                                                                                                                                   

                                                                      

 

 

 


