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IO-ZDPS-2021/09 
Datum in čas: 11.05.2021 ob 18:30 uri  
 
 

Zapisnik 2. sestanka Izvršnega odbora ZDPS 
 
 
Kraj: Sloga, Ljubljana 
Prisotni: Srečko Španić, Barbara Lemut, Iris Vencelj, Simon Bračič, Žiga Kobal, 
Stanislav Novak 
Ostali vabljeni: Janez Bizjak (Nadzorni odbor) 
Opravičeno odsotni: Sebastjan Kokalj, Gregor Sever (predstavnik TRK-ja) 
 
 
Dnevni red: 
 

1. Tekmovalno registracijska komisija 
2. Sodniška komisija 
3. Komisija za sodelovanje z OKS 
4. Program usposabljanja za trenersko licenco 
5. Obvezna prijava tekmovanj na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

in priprava obveznih seznamov tekmovanj 
6. Vračilo zneska članske licence 
7. Razno 

 
 
Predsednik Srečko Španić pozdravi prisotne in na kratko obrazloži namen 
današnjega sestanka. 
 
Ad1) Tekmovalno registracijska komisija 
 
Pripravljen je tekmovalni koledar ZDPS za sezono 2021, kateri se objavi na spletni 
strani Zveze (priloga 1). 
  
Sklep št. 1: Člani IO-ja soglasno potrdijo tekmovalni koledar ZDPS za sezono 
2021 in se objavi na spletni strani Zveze.  
 
Predstavljen je koledar ligaških tekmovanj za sezono 2021. Glede na to, da celotni 
prvi krog tekmovanja ni bil izveden zaradi slabega vremena, se dogovorimo, da prvi 
krog prestavimo na novi termin (priloga 2).  
 
S strani BŠD Hribovcev smo prejeli predlog spremembe izvedbe ligaških tekmovanj 
(priloga 3). Člani se strinjamo, da predlog ni napačen, vendar je prišel prepozno. Iris 
Vencelj pripravi odgovor (priloga 4), katerega se jim pošlje.  
 
Sklep št. 2: Člani IO-ja soglasno potrdijo koledar ligaških tekmovanj za sezono 
2021 in se objavi na spletni strani Zveze. 
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Sklep št. 3: Člani IO-ja soglasno potrdijo, da se 1. krog ligaških tekmovanj 
prestavi na 30.06.2021. Barbara Lemut vse vodje ekip ligaških tekmovanj 
obvesti po elektronski pošti . 
 
Sklep št. 4: Člani IO-ja soglasno potrdijo odgovor, katerega se pošlje po 
elektronski pošti na pooblaščenca PŠD Hribovcev.   
 
S strani članov Zveze smo bili obveščeni, da spletni register ZDPS ni posodobljen. 
 
Sklep št. 5: Barbara Lemut in Kaja Jamnik poskrbita, da bo v roku enega tedna 
spletni register ZDPS urejen.  
 
Tekmovanje Masters se odpove zaradi premajhnega števila prijavljenih tekmovalcev 
kateri so imeli pravico nastopa. 
 
Sklep št. 6: Člani IO-ja soglasno potrdijo odpoved tekmovanja Masters.  
 
S strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport redno prejemamo elektronsko 
pošto s spremembami veljavnih odlokov o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih 
programov. Vse spremembe se bodo objavljale ažurno na spletni strani Zveze. 
 
Sklep št. 7: Boštjan Hegler in Barbara Lemut poskrbita za ažurno objavo vseh 
veljavnih odlokov o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov na 
spletni strani Zveze.   
 
 
Ad2) Sodniška komisija 
 
Simon Bračič nas seznani s problematiko, s katero se srečuje sodniška komisija. 
Težave so predvsem v majhnem številu sodnikov.  
 
Sklep št. 8: Sodniška komisija se zaveže, da bo do konca meseca maja 
organizirala še en izpit za sodnike.  
 
Člani IO-ja glede na odziv pooblaščencev društev predlagajo povečanje  sodniške 
točke na 2,00 € za leto 2021.  
 
Sklep št. 9: Člani IO-ja soglasno potrdijo predlog o povečanju sodniške točke 
na 2,00 € za leto 2021.   
 
Simon Bračič nas seznani, da sodniki nimajo enotnih sodniških majic in se spopadajo 
z premajhnim številom popolne sodniške opreme za sodnike. 
 
Sklep št. 10: Člani IO-ja soglasno potrdijo nabavo desetih (10) enotnih 
sodniških majic in nabavo štirih (4) popolnih kompletov sodniške opreme.    
 
Barbara Lemut opozori predsednika Sodniške komisije, da v arhivu SK ZDPS 
manjkajo trije (3) sodniški zapisniki iz sezone 2020 in ažurni seznam aktualnih 
sodnikov po vrsti licence kateri je objavljen na spletni strani Zveze. 
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Sklep št. 11: Sodniška komisija do 30.06.2021 pošlje manjkajoče sodniške 
zapisnike za arhiv SK ZDPS in ažurni seznam aktualnih sodnikov po vrsti 
licence za objavo na spletni strani Zveze.  
 
 
Ad3) Komisija za sodelovanje z OKS 
 
Žiga Kobal nas seznani s dosedanjimi težavami, ki so vezane na vnos članov v 
register OKS-a. Trenutno so napake odstranjene in register bo dokončan do 
25.05.2021. 
 
Sklep št. 12: Žiga Kobal in Stanislav Novak do 25.05.2021 uredita dokončen 
vnos v register OKS-a. 
 
 
Ad4) Program usposabljanja za trenersko licenco 
 
Potrebno je pripraviti program za usposabljanje, ki predstavlja praktični del za 
pridobitev trenerske licence, prvi del predstavlja opravljen izpit na Fakulteti za šport. 
Darinka Kujavec v sodelovanju z Juretom Kozjekom pripravi program usposabljanja 
praktičnega dela za pridobitev trenerske licence.  
 
Sklep št. 13: Darinka Kujavec v sodelovanju z Juretom Kozjekom do 01.09.2021 
pripravi program usposabljanja praktičnega dela za pridobitev trenerske 
licence, katerega se pošlje na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v 
potrditev.  
 
Sklep št. 14: Člani IO-ja soglasno potrjujejo Žigo Kobala za koordinatorja pri 
projektu priprave in potrjevanja programa pri Ministrstvu za izobraževanje, 
znanost  in šport. 
 
 
Ad5) Obvezna prijava tekmovanj na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport in priprava obveznih seznamov tekmovanj 
 
S strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo prejeli nova navodila o 
obvezni prijavi vseh tekmovanj pod okriljem Zveze in vodenju obveznih seznamov 
udeležencev tekmovanj za vsa tekmovanja pod okriljem Zveze s strani organizatorjev 
tekmovanj. 
 
Sklep št. 15: Barbara Lemut in Iris Vencelj poskrbita za pravočasne prijave 
vseh tekmovanj pod okriljem ZDPS na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport. 
 
Sklep št. 16: Barbara Lemut in Iris Vencelj poskrbita za pripravo vseh obveznih 
seznamov udeležencev tekmovanj pod okriljem ZDPS, kot pomoč 
organizatorjem tekmovanj.  
 
Sklep št. 17: Za vsa tekmovanja pod okriljem Zveze nadzor nad izpolnjevanjem 
pogoja PCT prevzamejo člani IO-ja, TRK-ja oziroma sodnik tekmovanja, kot 
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pomoč organizatorjem tekmovanj. Izjema so ligaška tekmovanje, kjer nadzor 
nad izpolnjevanjem PCT pogoja izvaja vodja domače ekipe. 
 
 
Ad6) Vračilo zneska članske licence 
 
Barbara Lemut je predlagala vračilo zneska članske licence društvu TVD Partizan, 
zaradi smrti članice društva Majde Kvartuh. 
 
Sklep št. 18: Člani IO-ja soglasno potrdijo vračilo zneska članske licence 
društvu TVD Partizan, ki se obračuna pri izdaji računa za sodniške stroške.  
 
 
Ad7) Razno 
 
Pod točko razno ni bilo razprave. 
 
 
Sestanek je bil zaključen ob 20.30 uri. 
 
 
 
 
Zapisala:                                                                                                  Srečko Španić 
Iris Vencelj                                                                                         Predsednik ZDPS 
Sekretarka ZDPS 

                                                                                                                                                                                   

                                                                   
 
 
                                                                                       
 
 

 
   

 

 


