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Datum in čas: 11.08.2021 ob 19:00 uri  
 
 

Zapisnik 3. sestanka Izvršnega odbora ZDPS 
 
 
Kraj: Sloga, Ljubljana 
Prisotni: Srečko Španić, Barbara Lemut, Simon Bračič, Žiga Kobal 
Opravičeno odsotni: Iris Vencelj, Stanislav Novak, Sebastjan Kokalj, Janez Bizjak 
(Nadzorni odbor) 
 
 
Dnevni red: 
 

1. Svetovna prvenstva v Španiji 
2. Tekmovalno registracijska komisija 
3. Razno 

 
 
Predsednik Srečko Španić pozdravi prisotne in na kratko obrazloži namen 
današnjega sestanka. 
 
Ad1) Svetovna prvenstva v Španiji 
 
S strani Svetovne petankarske zveze (FIPJP) smo dobili vabilo za udeležbo na 
svetovnem prvenstvu članov, članic in mladincev. Svetovno prvenstvo bo potekalo 
novembra v Santa Susanni, v Španiji. Pogoj FIPJP za udeležbo na tekmovanju je, da 
morajo biti vsi udeleženci tekmovanja cepljeni proti COVID-19. Člani IO-ja so 
mnenja, da je udeležba naših reprezentanc na mednarodnih prvenstvih več kot 
dobrodošla za ohranitev stika z vrhunskim nivojem igre. Vabilu se odzovemo za vse 
reprezentance. Selektorji reprezentanc naredijo sestanek z reprezentanti in sporočijo 
IO-ju okvirni seznam reprezentantov, kateri se bodo udeležili svetovnega prvenstva. 
 
Sklep št. 1: Srečko Španić pošlje na Svetovno petankarsko zvezo prijavo za 
vse reprezentance. Ob prijavi reprezentanc se pošlje vprašanje, če morajo biti 
obvezno cepljeni tudi mladinci. 
 
Sklep št. 2: Srečko Španić pošlje vsem selektorjem reprezentanc vabilo za 
svetovna prvenstva. Selektorji reprezentanc do 10.09.2021 pošljejo na IO 
odločitev o udeležbi na svetovnih prvenstvih skupaj z okvirnim seznamom 
reprezentantov.   
   
 
Ad2) Tekmovalno registracijska komisija 
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ŠRD Čatež je dne 10.06.2021 na IO ZDPS poslal pritožbo vezano na 5. krog 
ligaškega tekmovanja (priloga 1). Člani IO-ja so mnenja, da menjava igrišč med 
samim tekmovanjem niso dopusta, še manj pa v skladu z fair play-em. Barbara 
Lemut pripravi odgovor za ŠRD Čatež (priloga 2) in pripravi predlog za spremembo 
Tekmovalnega pravilnika, kjer se zapiše, da se morajo igrišča označiti pol ure pred 
začetkom tekmovanja in se ne smejo do konca tekmovanja spreminjati. 
 
Sklep št. 3: Barbara Lemut pripravi odgovor na pritožbo ŠRD Čatež in ga pošlje 
pooblaščencu po elektronski pošti. 
 
Sklep št. 4: Barbara Lemut pripravi predlog sprememb Tekmovalnega 
pravilnika do začetka naslednje tekmovalne sezone. 
 
ŠRD Čatež je dne 07.07.2021 na IO ZDPS poslal predlog spremembe tekmovalnega 
koledarja za sezono 2021 (priloga 3) in sicer: TOUR dvojke katere so v koledarju 
02.10.2021 v organizaciji ŠRD Čatež, se prestavijo na prosti termin 28.08.2021. 
 
Sklep št. 5: Člani IO-ja soglasno potrdijo spremembo tekmovalnega koledarja 
za sezono 2021, TOUR dvojke se prestavijo na datum prostega termina 
28.08.2021, organizator tekmovanja je ŠRD Čatež. 
 
Sklep št. 6: Barbara Lemut po elektronski pošti obvesti vse pooblaščence 
društev in urednika spletne strani o spremembi tekmovalnega koledarja.   
 
DP Velenje je dne 18.07.2021 na IO ZDPS poslal pritožbo vezano na spreminjanje 
tekmovalnega sistema med samim tekmovanjem (priloga 4), na državnem prvenstvu 
veteranov. IO ZDPS je pritožbo posredoval TRK-ju, da pripravi odgovor (priloga 5). 
Člani IO-ja so mnenja, da se sistem tekmovanja med samim tekmovanjem ne sme 
spreminjati in v bodoče do le-tega ne sme prihajati. Barbara Lemut pripravi odgovor 
za DP Velenje (priloga 6). 
 
Sklep št. 7: Barbara Lemut pripravi odgovor na pritožbo DP Velenje in ga pošlje 
pooblaščencu po elektronski pošti. 
 
Dne 11.09.2021 imamo v našem tekmovalnem koledarju za sezono 2021 tekmovanje 
TOUR trojke v organizaciji Arnika sv. Anton. Na isti datum bo v Avstriji speljan tudi 
turnir CC Avstrija. Člani IO-ja se odločijo, da se našega koledarja ne bo spreminjalo, 
bomo pa poskrbeli, da bodo člani Zveze in organizator obveščeni o obeh turnirjih in 
na spletni strani Zveze objavili vabilo za turnir CC Avstrija. 
 
Sklep št. 8: Boštjan Hegler objavi na spletni strani Zveze vabilo za turnir CC 
Avstrija. Barbara Lemut obvesti organizatorja TOUR trojk, da bosta na isti 
datum TOUR trojke in turnir CC Avstrija.   
 
 
Ad3) Razno 
 
Pod točko razno ni bilo razprave. 
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Sestanek je bil zaključen ob 20.30 uri. 
 
 
 
Zapisala: 
Barbara Lemut                                                                                                  Srečko Španić 

                                                                                         Predsednik ZDPS 

 
                                 

                                                      
 
 
 
 
 
                                                                                       
 
 

 
   

 

 


