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KORESPONDENČNO ODLOČANJE 
(Registracijski pravilnik, Tekmovalni pravilnik, Osnutek 

tekmovalnega koledarja ZDPS 2021 in Obrazci za registracijo) 
 
 
 
Dne 01.03.2021 je TRK ZDPS poslala Izvršnemu odboru ZDPS v potrditev Predlog 
sprememb Registracijskega pravilnika (priloga 1). 
 
Sklep št. 1: IO ZDPS soglasno potrdi spremembe oz. dopolnitve 
Registracijskega pravilnika. 
Sklep št. 2: Spremembe oz. dopolnitve se zavede v pravilnik. Registracijski 
pravilnik se s spremembami oz. dopolnitvami objavi na spletni strani ZDPS. 
 
 
Dne 01.03.2021 je TRK ZDPS poslala Izvršnemu odboru ZDPS v potrditev Predlog 
sprememb Tekmovalnega pravilnika (priloga 2). 
 
Sklep št. 3: IO ZDPS soglasno potrdi spremembe oz. dopolnitve Tekmovalnega 
pravilnika. 
Sklep št. 4: Spremembe oz. dopolnitve se zavede v pravilnik. Tekmovalni 
pravilnik se s spremembami oz. dopolnitvami objavi na spletni strani ZDPS. 
 
 
Dne 02.03.2021 je TRK ZDPS poslala Izvršnemu odboru ZDPS v potrditev Osnutek 
tekmovalnega koledarja ZDPS 2021 (priloga 3). 
 
Sklep št. 5: IO ZDPS soglasno potrdi Osnutek tekmovalnega koledarja ZDPS 
2021. 
Sklep št. 6: Osnutek tekmovalnega koledarja ZDPS 2021 se pošlje 
pooblaščencem društev kot prilogo pri registraciji društev in članov. 
 
 
Zaradi spremembe Registracijskega pravilnika je Iris Vencelj pripravila nove obrazce 
za registracijo društev in članov in sicer: Pristopna izjava društva (priloga 4), 
Registracija društva in ekip (priloga 5), Registracija članov (priloga 6), Tekmovalna 
ekipa ekipnega DP (priloga 7), Izpisnica (priloga 8) in Vloga kandidature za 
organizacijo tekmovanja (priloga 9). 
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Sklep št. 7: IO ZDPS soglasno potrdi vse nove obrazce. 
Sklep št. 8: Nove obrazce se pošlje pooblaščencem društev kot prilogo pri 
registraciji društev in članov in se jih objavi na spletni strani Zveze. 
 
 
Registracija društev in članov za leto 2021 bo 22.03.2021, zaradi še vedno veljavnih 
ukrepov omejitve in gibanja Vlade RS, se bo izvedba same registracije spremenila 
(dogovorjeno z NO ZDPS). Društva morajo vso dokumentacijo (izpolnjene excel 
tabele) predhodno poslati na elektronski naslov barbara.lemut@gmail.com in po dva 
izvoda izpolnjenih obrazcev skupaj z licencami članov poslati po pošti oziroma jih 
lahko dostavijo osebno (naslov pooblaščenci društev prejmejo po elektronski pošti). 
Registracijo društev in članov za leto 2021 opravita Barbara Lemut in Kaja Jamnik. 
 
Sklep št. 9: Barbara Lemut pošlje pooblaščencem društev po elektronski pošti 
vso dokumentacijo za registracijo društev in članov za leto 2021 skupaj z 
navodili za registracijo.      
 
 
 
 
Pripravila: 
Barbara Lemut 

                                                                                         Predsednik ZDPS 

Srečko Španić 
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