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IO-ZDPS-2021/21 
Datum in čas: 30.11.2021 ob 18:00 uri  
 
 

Zapisnik 4. sestanka Izvršnega odbora ZDPS 
 
 
Kraj: Sloga, Ljubljana 
Prisotni: Srečko Španić, Barbara Lemut, Simon Bračič, Žiga Kobal, Stanislav Novak  
Ostali vabljeni: Janez Bizjak (Nadzorni odbor) 
Opravičeno odsotni: Iris Vencelj, Sebastjan Kokalj, Borut Berlec (član TRK-ja) 
 
 
Dnevni red: 
 
Dnevni red: 

1. Realizacija sklepov v letu 2021 
2. Zaključna poročila za leto 2021 
3. Tekmovalno registracijska komisija 
4. Sodniška komisija 
5. Komisija za sodelovanje z Olimpijskem komitejem Slovenije  
6. Sklic izredne in redne volilne skupščine ZDPS  
7. Razno 

 
 
Predsednik Srečko Španić pozdravi prisotne in na kratko obrazloži namen 
današnjega sestanka. 
 
Ad1) Realizacija sklepov v letu 2021 
 
Pri pregledu realizacije sklepov za leto 2021 niso bili realizirani: 
- sklep št. 10 druge seje IO-ja in sicer nabava enotnih sodniških majic in popolne     
sodniške opreme; 
- sklep št. 11 druge seje IO-ja in sicer arhiviranje manjkajočih sodniških zapisnikov; 
- sklep št. 13 druge seje IO-ja in sicer priprava programa usposabljanja praktičnega 
dela za pridobitev trenerske licence.    
  
Sklep št. 1: Nerealizirane sklepe za leto 2021 se realizira v letu 2022. 
 
 
Ad2) Zaključna poročila za leto 2021 
 
Predsednik Zveze, vse komisije (TRK, SK, KS-OKS in KM) in selektorji pripravijo 
zaključna poročila predsednika, poročilo komisij in poročilo selektorjev za leto 2021 in 
ga pošljejo Barbari Lemut do 20.12.2021. KFM naredi zaključno poročilo do 
31.01.2022. Zaključno poročilo pripravi tudi disciplinska komisija do 20.12.2021. 
Barbara Lemut poskrbi, da so vsa poročila objavljena in poslana NO v pregled. 
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Sklep št. 2: Zaključno poročilo predsednika Zveze, poročila komisij, poročila 
selektorjev in poročilo disciplinske komisije se pošlje NO v pregled in se objavi 
na spletni strani Zveze.  
 
Sklep št. 3: Barbara Lemut in Sebastjan Kokalj pripravita končno finančno 
poročilo za leto 2021 do 31.01.2022. 
 
Sklep št. 4: Barbara Lemut in Sebastjan Kokalj pripravita finančni plan za leto 
2022 do 31.01.2022. 
 
 
Ad3) Tekmovalno registracijska komisija 
 
TRK da IO-ju v potrditev za leto 2022, po 6. In 9. členu Registracijskega pravilnika, 
stroške registracije za društva (200,00 €), višino stroškov za licence tekmovalce 
(člani in članice 45,00 €, U-23 45,00 €, U-18 20,00 € in U-13 1,00 €), višino kotizacije 
za ekipno DP (50,00 € za vsako prijavljeno ekipo) ter višino dnevne licence za 
neregistrirane člane-tekmovalce (10,00 €).  
 
Sklep št. 5: IO po 6. In 9. členu Registracijskega pravilnika soglasno sprejme za 
leto 2022 višino stroška registracije za društva v višini 200,00 €, stroške licenc 
za tekmovalce člani in članice 45,00 €, U-23 45,00 €, U-18 20,00 € in U-13 1,00 €, 
kotizacijo za ekipno DP 50,00 € za vsako prijavljeno ekipo ter višino stroška 
dnevne licence za neregistrirane člane-tekmovalce 10,00 €. 
 
Registracija društev, igralcev in ekip za ekipno DP za leto 2022 bo 15.02.2022, 
prestopni rok igralcev začne veljati v skladu z 18. členom Registracijskega pravilnika. 
Način izvedbe registracije bo prilagojen omejitvam gibanja in druženja, v skladu z 
odloki Vlade RS. Vsa društva bodo pravočasno obveščena o načinu izvedbe 
registracije po elektronski pošti pooblaščencem društev in z objavo na spletni strani 
Zveze.  
 
Sklep št. 6: Člani IO-ja soglasno potrdijo datum registracije društev, igralcev in 
ekip za ekipno DP dne 15.02.2022, prestopni rok igralcev začne veljati v skladu 
z 18. členom Registracijskega pravilnika. 
 
Sklep št. 7: Način izvedbe registracije bo prilagojen trenutnim omejitvam 
gibanja in druženja, v skladu z odloki Vlade RS.   
 
Selektor moške reprezentance Klemen Podgoršek je dne 31.08.2021 po elektronski 
pošti poslal odstopno izjavo z mesta selektorja moške reprezentance (priloga 1). 
 
Sklep št. 8: Člani IO-ja soglasno potrdijo odstopno izjavo z mesta selektorja 
moške reprezentance Klemna Podgorška. 
 
 
Ad4) Sodniška komisija 
 
Sodniška komisija da IO-ju v potrditev, po 31. členu Sodniškega pravilnika, višino 
točke izraženo v € za sojenje v letu 2022 in sicer 1 točka je 2,00 €. 
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Sklep št. 9: IO po 31. členu Sodniškega pravilnika soglasno potrdi za sojenje v 
letu 2022 višino sodniške točke izraženo v € in sicer 1 točka je 2,00 €. 
 
 
Ad5) Komisija za sodelovanje z Olimpijskem komitejem Slovenije 
 
Janez Bizjak je opozoril, da v registru igralcev kateri so registrirani v registru OKS, ni 
igralcev, ki so igrali državno ligo, čeprav so stari pod 50 let in niso kategorizirani. Žiga 
Kobal in Stanislav Novak razložita, da žal državna liga ni upoštevana v evidencah 
OKS-a, se pa strinjata, da je to potrebno urediti. 
 
Sklep št. 10: Žiga Kobal in Stanislav Novak poskušata urediti pri OKS-u, da se 
doda še državna liga. 
 
 
Ad6) Sklic izredne in redne volilne skupščine ZDPS 
   
V februarju in marcu 2022 potečejo mandati vsem organom in komisijam Zveze, 
veljavni mandat imata samo še selektorja ženske in veteranske reprezentance. Dne 
14.01.2022 se skliče izredna skupščina ZDPS, kjer se predstavi problematiko o 
poteku vseh mandatov. Javne razpise za organe, komisije in selektorje se objavi na 
spletni strani Zveze in se pošlje po elektronski pošti pooblaščencem društev. Dne 
25.02.2022 se skliče redna volilna skupščina. 
 
Sklep št. 11: Barbara Lemut pošlje vabilo za izredno skupščino ZDPS 
pooblaščencem društev po elektronski pošti do 01.01.2022.  
 
Sklep št. 12: Barbara Lemut in Iris Vencelj pripravita in pošljeta na 
pooblaščence društev javne razpise za oddajo kandidature za vse organe 
Zveze, komisije in selektorje (moške in mladinske reprezentance) najkasneje 
do 20.01.2022, katere se objavi tudi na spletni strani Zveze.  
 
Sklep št. 13: Barbara Lemut pošlje vabilo za redno volilno skupščino ZDPS 
pooblaščencem društev, skupaj z gradivom za potrjevanje, po elektronski pošti 
do 11.02.2022.    
 
 
Ad7) Razno 
 
S strani NUK-a smo bili obveščeni, da moramo poslati v skladu z zakonom določeno 
število tiskanih izvodov revije Petanka, za kar poskrbi Barbara Lemut.  
 
V letu 2022 se uredijo osnovna sredstva Zveze in se odpiše vse kar ne potrebujemo 
več oziroma ni že dalj časa v uporabi. 
 
Barbara Lemut je povedala, da smo s strani Upravne enota Ljubljana, prejeli potrjen 
popravljen Statut ZDPS, katerega se je arhiviralo. 
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Sestanek je bil zaključen ob 19.30 uri. 
 
 
 
Zapisala: 
Barbara Lemut                                                                                                  Srečko Španić 

                                                                                         Predsednik ZDPS 

 
                                 

                                                      
 
 
 
 
 
                                                                         
 
 

 
   

 

 


