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KORESPONDENČNO ODLOČANJE 
(Predlog sprememb Statuta ZDPS, Finančno poročilo za leto 2020, 

Finančni plan za leto 2021, sklic redne skupščine ZDPS) 
 
 
 
Dne 08.03.2021 sta Barbara Lemut in Janez Bizjak v skladu s sklepom št. 2 osme 
seje Izvršnega odbora (05.10.2020), pripravila Predlog sprememb Statuta ZDPS 
(priloga 1), katere se pošlje pooblaščencem društev kot gradivo za potrjevanje na 
redni skupščini ZDPS.  
 
Sklep št. 1: IO ZDPS se seznani s Predlogom sprememb Statuta ZDPS, katere 
se pošlje pooblaščencem društev kot gradivo za potrditev na redni skupščini 
ZDPS.   
 
 
Dne 19.02.2021 sta Barbara Lemut in Sebastjan Kokalj pripravila Finančno poročilo 
ZDPS za leto 2020 (priloga 2), kateri se pošlje pooblaščencem društev kot gradivo za 
potrjevanje na redni skupščini ZDPS.   
 
Sklep št. 2: IO ZDPS se seznani z Finančnim poročilom ZDPS za leto 2020, 
kateri se pošlje pooblaščencem društev kot gradivo za potrditev na redni 
skupščini ZDPS.   
 
 
Dne 19.02.2021 sta Barbara Lemut in Sebastjan Kokalj pripravila Finančni plan 
ZDPS za leto 2021 (priloga 3), kateri se pošlje pooblaščencem društev kot gradivo za 
potrjevanje na redni skupščini ZDPS.   
 
Sklep št. 3: IO ZDPS se seznani z Finančnim planom ZDPS za leto 2021, kateri 
se pošlje pooblaščencem društev kot gradivo za potrditev na redni skupščini 
ZDPS.   
 
 
Predsednik ZDPS Srečko Španić v skladu z veljavnim Statutom ZDPS skliče redno 
skupščino ZDPS, v dogovoru z Nadzornim odborom ZDPS in v skladu z veljavnimi 
odloki Vlade RS o  omejitvi gibanja in druženja, bo skupščine potekala on-line preko 
aplikacije Teams meeting. Vsi pooblaščenci društev, člani Izvršnega odbora, člani 
Nadzornega odbora, predsedniki komisij in selektorji bodo najkasneje do 23.03.2021 
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prejeli povezavo za aplikacijo po elektronski pošti. Redna skupščina ZDPS bo v 
petek 26.03.2021 ob 18.00 uri, z naslednjim predlaganim dnevnim redom: 
 

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih organov skupščine 
2. Dopolnitev in potrditev dnevnega reda 
3. Seznanitev in potrditev letnih poročil predsednika in strokovnih komisij 
4. Seznanitev in potrditev poročila nadzornega odbora 
5. Seznanitev in potrditev finančnega poročila za leto 2020 
6. Seznanitev in potrditev finančnega plana za leto 2021 
7. Seznanitev in potrditev poročila o delu disciplinske komisije 
8. Predlog za potrditev dopolnitve in popravke Statuta ZDPS 
9. Problematika članstva in vodenja TRK-ja 
10. Problematika SK 
11. Razno  

 
Sklep št. 4: IO ZDPS soglasno potrdi datum, način izvedbe in dnevni red redne 
skupščine ZDPS. 
 
Sklep št. 5: vabilo za redno skupščino ZDPS Barbara Lemut pošlje 
pooblaščencem društev do 12.03.2021 skupaj z gradivom za obravnavo in 
potrjevanje. 
 
Sklep št. 6: Barbara Lemut do 23.03.2021 pošlje po elektronski pošti povezavo 
za aplikacijo Teams meeting pooblaščencem društev, članom Izvršnega 
odbora, članom Nadzornega odbora, predsednikom komisij in selektorjem.  
 
 
 
 
 
Pripravila: 
Barbara Lemut 
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Srečko Španić 

 

                                              


