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IO-ZDPS-2020/09 

 

Zapisnik 4. sestanka Izvršnega odbora ZDPS 
 

 
Datum in čas: 07.05.2020 ob 17.00 uri 
Kraj sestanka: ŠD Sloga, Ljubljana 
 
Prisotni: Srečko Španić, Barbara Lemut, Iris Vencelj, Marko Brajer, Simon Bračič, 
Žiga Kobal  
Opravičeno odsoten: Sebastjan Kokalj, Stanislav Novak, Janez Bizjak (Nadzorni 
odbor) 
 
Dnevni red: 

1. Navodilo društvom za izvajanje športne dejavnosti  
2. Obvestilo za pooblaščence društev 
3. Razno 

 
Predsednik Srečko Španić pozdravi prisotne in na kratko obrazloži namen 
današnjega sestanka. 
 
 
Ad1) Navodilo društvom za izvajanje športne dejavnosti  
 
Vlada Republike Slovenije je v sredo, 06. 05. 2020, sprejela odlok o začasnih pogojih 
za izvajanje športne dejavnosti. IO je prediskutiral sprejeti odlok in na osnovi tega 
pripravil navodilo za izvajanje petanke, za vse licencirane člane.  
 
Sklep št. 1: Navodilo za društva, se posreduje Boštjanu Heglerju, ki ga v 
najkrajšem možnem času objavi na spletni strani ZDPSja.  
 
 
Ad2) Obvestilo za pooblaščence društev 
 
Srečko nas seznani s stanjem glede organizacije tekmovanj. Glede na podani odlok 
RS bi se tekmovanja dvojic in solo lahko pričela, vendar je za izvedbo tekmovanja 
ogromno nejasnosti, zato smo na IO-ju sklenili, da bomo tekmovanja zagnali takoj, ko 
bomo imeli več informacij. Srečko nas tudi obvesti, da je v kontaktu z Balinarsko 
zvezo, ki se ravno tako kot mi ukvarja z enako problematiko. 
 
Marko nas seznani, da v kolikor bo možno, ligaška tekmovanja pričeti v času, od 
20.05.2020 do 03.06.202,0 se le ta izvedejo po dvokrožnem sistemu, v nasprotnem 
primeru obstaja tudi možnost izvedbe ligaških tekmovanj po enokrožnem sistemu. 
Trenutni odlok nas omejuje pri izvedbi igre trojk. Če do konca meseca maja ne bo 
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sprememb glede dovoljenega števila igralcev na igrišču, bi bilo potrebno razmisliti o 
prilagoditvi ligaških tekmovanj (primer: da se namesto trojk igrajo dvojke…) V roku 14 
dni IO pričakuje več podatkov s strani vlade in na osnovi tega bodo podana tudi 
nadaljnja navodila. 
 
Sklep št. 2: IO apelira na pooblaščence, da se v svojih klubih pogovorijo in zelo 

dobrodošlo bi bilo, da predloge, mnenja posredujejo v pisni obliki na IO. Konec 

meseca maja IO načrtuje razširjen sestanek s pooblaščenci društev, na 

katerem bi izoblikovali skupne smernice za izvedbo letošnje sezone. 

 
 
Ad3) Razno 
 
Barbara Lemut nas obvesti, da so vsa društva prejela račune za leto 2020 (nekaj 

društev je račun prejelo z zamudo). Račune za sezono 2020, društva plačajo v celoti, 

pred začetkom izvajanja tekmovanj. IO se strinja, da v kolikor bo sezona okrnjena v 

taki meri, da licence ne bodo izkoriščene, bomo to upoštevali, v soglasju vseh 

društev, v naslednji sezoni, glede na letno finančno poročilo. Hkrati nas tudi seznani, 

da so vse finančne obveznosti do Evropske in Svetovne zveze poravnane za leto 

2020.   

 

Barbara Lemut nas seznani, da na podano vlogo Olimpijskemu komiteju, do danes 

še nismo prejeli nobenega odgovora.  

 

 

Sestanek je bil zaključen ob 18.30 uri. 

 

 

Zapisala:                                                                                                  Srečko Španić 

Iris Vencelj                                                                                         Predsednik ZDPS 

Sekretarka ZDPS 

                                                                                                                                                                                   

                                                                      

 

 


