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Zapisnik 1. sestanka Izvršnega odbora ZDPS 
 
 
Datum in čas: 18.03.2022 ob 19.00 uri 
Kraj sestanka: sedež ZDPS, Ljubljana  
 
Prisotni: Janez Bizjak, Barbara Lemut, Iris Vencelj, Boštjan Hegler, Damjan Lukman, 
Jože Vencelj, Žiga Kobal  
Opravičeno odsotni: Sebastjan Kokalj, Žan Rode, Anton Pleško (Nadzorni odbor)  
 
Dnevni red: 

1. Tekmovalno registracijska komisija  
2. Mednarodna tekmovanja v letu 2022 
3. Sodniška komisija 
4. Komisija za področje finančnega in materialnega poslovanja 
5. Komisija za delo z mladimi 
6. Komisija za sodelovanje z OKS  
7. Razno 

 
Predsednik Janez Bizjak pozdravi prisotne in na kratko obrazloži namen današnjega 
sestanka. 
 
 
Ad1) Tekmovalno registracijska komisija  
 
Na razpis za člane Tekmovalno registracijsko komisijo so se po elektronski pošti 
prijavili: Tatjana Šeruga, Jožica Boso in Bogomir Mlakar. Predsednik TRK je opravil 
telefonski razgovor še z nekaterimi člani ZDPS, ki so sodelovanje v komisiji potrdili in 
sicer: Matevž Dovžan, Žan Rode, Vinko Kvartuh, Borut Berlec in Marjana Živič kot 
obvezni član Sodniške komisije.  
 
Sklep št. 1: Člani IO-ja soglasno potrdijo člane Tekmovalno registracijske 
komisije za obdobje dveh (2) let, Žan Rode, Borut Berlec, Vinko Kvartuh, 
Matevž Dovžan, Bogomir Mlakar, Tatjana Šeruga, Jožica Boso in Marjana Živič 
kot obvezni član Sodniške komisije. 
 
Boštjan Hegler predstavi Tekmovalni koledar za leto 2022 (priloga 1) in pri tem 
izpostavi, da so se za vsa razpisana tekmovanja pod okriljem ZDPS prijavili 
organizatorji, za organizacijo mednarodnega tekmovanja  CC Slovenija, pa se ni 
javilo nobeno društvo. Člani IO-ja so se strinjali,, da bi bilo dobro za našo Zvezo, da 
se v letošnjem letu organizira tudi mednarodno tekmovanje CC Slovenija, kljub temu, 
da društva niso pokazala interes za organizacijo tekmovanja. Odločili so se, da je 
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organizator letošnjega mednarodnega tekmovanje CC Slovenija, ZDPS ob pomoči 
ostalih društev, na igriščih TVD Partizana Domžale. Vsi udeleženci tekmovanja CC 
Slovenija morajo plačati kotizacijo v višini 15,00 €, del finančnih sredstev se nameni 
za nagradni sklad.  
 
Sklep št. 2: Člani IO-ja soglasno potrdijo Tekmovalni koledar za leto 2022. 
 
Sklep št. 3: Za objavo Tekmovalnega koledarja na spletni strani ZDPS-ja 
poskrbi Boštjan Hegler, najkasneje do 21.03.2022. 
 
Sklep št. 4: Člani IO-ja soglasno sprejemajo odločitev, da organizacijo CC 
Slovenija prevzeme ZDPS na igriščih TVD Partizan Domžale. 
 
Sklep št. 5: Člani IO-ja soglasno potrdijo, da je kotizacija za vse udeležence CC 
Slovenija (licenca se tukaj ne upošteva) 15,00 €.  
 
Sklep št. 6: Člani IO-ja soglasno potrdijo, da se kotizacija za izvedbo CC 
Slovenije razdeli: 

 1,00 €  po osebi se nakaže na mednarodno zvezo CC, 

 6,00 € po osebi je namenjeno prehrani, 

 4,00 € po osebi za pokrivanje stroškov, 

 4,00 € po osebi gre v nagradni sklad. 
 
Sklep št. 7: Člani IO-ja soglasno potrdijo, da se nagradni sklad razdeli po 
naslednjem ključu: prvo mesto 40 %, drugo mesto 30 %, tretje mesto 20% in 
četrto mesto 10 %, od finančnih sredstev namenjenih za nagradni sklad. 
 
Sklep št. 8: Člani IO-ja soglasno potrdijo, da stroške nakupa pokalov/plaket 
krije ZDPS. 
 

Boštjan Hegler  predstavi Koledar ligaških tekem za sezono 2022 (priloga 2). 
Predstavi tudi nekaj novih idej o izvedbi ligaških tekmovanj, da bi bila bolj zanimiva. 
Člani se strinjajo, da so potrebne in dobrodošle spremembe ligaških tekmovanj, 
katere bodo predstavljene društvom in skupaj z njihovo privolitvijo uvedene v 
naslednjih letih. Vsa društva katera igrajo ligaške tekme morajo imeti svoje kroge v 
skladu z 5. členom Tekmovalnega pravilnika. 
 
Sklep št. 9: Člani IO-ja soglasno potrdijo Koledar ligaških tekem za sezono 
2022. 
 
Sklep št. 10: Za objavo Koledarja ligaških tekem za sezono na spletni strani 
ZDPS-ja poskrbi Boštjan Hegler, najkasneje do 21.03.2022. 
 
Sklep št. 11: Barbara Lemut obvesti vsa društva, da za ligaške tekme 
potrebujejo svoje kroge, katere lahko proti plačilu naročijo preko ZDPS. 
 
Barbara Lemut predstavi Predlog sprememb Tekmovalnega pravilnika (priloga 3), po 
sklepu številka 4, tretjega sestanka Izvršnega odbora ZDPS z dne 11.08.2022.   
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Sklep št. 12: Člani IO-ja soglasno potrdijo Predlog sprememb Tekmovalnega 
pravilnika. 
 
Sklep št. 13: Spremembe oziroma dopolnitve se zavede v pravilnik. Tekmovalni 
pravilnik se s spremembami oziroma dopolnitvami objavi na spletni strani 
ZDPS. 
 
Na razpis za selektorja mladinske reprezentance smo prejeli kandidaturo,  s strani 
Laure Bračič, ki je vsebovala tudi način in plan vodenja mladinske reprezentance za 
obdobje štirih (4) let (priloga 4).  
 
Sklep št. 14: Člani IO-ja soglasno potrdijo Lauro Bračič za selektorico 
mladinske reprezentance ZDPS za obdobje štirih (4) let. 
 
Boštjan Hegler in Janez Bizjak stopita v kontakt z Darinko Kujavec za pripravo 
programa za izobraževanje strokovnega kadra v ZDPS. Žiga Kobal je zadolžen, da 
vso že prejeto dokumentacijo v zvezi z izobraževanjem strokovnega kadra posreduje 
Janezu Bizjaku. 
 
Sklep št. 15: Boštjan Hegler in Janez Bizjak povabita Darinko Kujavec k 
sodelovanju za pripravo programa za izobraževanje strokovnega kadra ZDPS. 
 
 
Ad2) Mednarodna tekmovanja v letu 2022 
 
Janez Bizjak predstavi vsa razpisana mednarodna tekmovanja in izpostavi problem, 
da smo kar pri nekaj razpisanih tekmovanj že zamudili rok za prijavo. Ravno tako še 
nimamo izbranega selektorja moške reprezentance, zato je o udeležbi le-te težko 
govoriti in planirati. Boštjan Hegler se je zavezal, da bo tudi sam poizkušal najti 
primerno osebo za selektorja moške reprezentance.  
 
Sklep št. 16: Člani IO-ja soglasno sprejemajo odločitev, da se v letošnjem letu 
reprezentance udeležijo naslednjih mednarodnih tekmovanj: 

 EP  članice trojke in natančno izbijanje, Torrelavega  (Španija), 

 EP mladinci, trojke in natančno izbijanje Palma del Mallorca  (Španija), 

 SP člani trojke in natančno izbijanje Cotonou  (Benin). 
 
 
Ad3) Sodniška komisija 
 
Na razpis za člane Sodniške komisije sta se po elektronski pošti prijavila Stojan 
Dimnik in Darc Erdeljc. Predsednik Sodniške komisije je opravil telefonski razgovor 
še z Simonom Bračičem in Marjano Živič (tudi kot obvezni član SK v TRK), ki sta 
sodelovanje v komisiji potrdila. 
 
Sklep št. 17: Člani IO-ja soglasno potrdijo člane Sodniške komisije za obdobje 
dveh (2) let, Stojan Dimnik, Darc Erdeljc, Simon Bračič in Marjana Živič (tudi 
kot obvezni član SK v TRK). 
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Damijan Lukman predstavi plan delovanja Sodniške komisije in problematiko 
majhnega števila aktivnih sodnikov. Ravno tako izpostavi prenizko plačilo kilometrine 
in pomanjkanje osnovne opreme (majice in merilne komplete), ki jo sodniki 
potrebujejo pri sojenju.  
 
Sklep št. 18: Člani IO-ja soglasno potrdijo, da se kilometrina za sodnike zviša 
na 0,20 €/km. 
 
Sklep št. 19: Damjan Lukman pripravi seznam za vso potrebno opremo za 
sodnike (majice, merilnike…), skupaj z Barbaro Lemut uredita nabavo le-tega.  
 
Sklep št. 20: Damjan Lukman bo v čim krajšem možnem času izvedel 
primopredajo s predhodnim predsednikom Sodniške komisije. 
 
 
Ad4) Komisija za področje finančnega in materialnega poslovanja 
 
V skladu s sklepom Izvršnega odbora o ustanovitvi Komisije za področje finančnega 
in materialnega poslovanja je podpredsednik ZDPS predsednik komisije in blagajnik 
član komisije. Zato se predlaga Barbaro Lemut kot predsednico komisije in člana 
komisije Sebastjan Kokalj in Iris Vencelj. 
 
Sklep št. 21: Člani IO-ja soglasno potrdijo člane Komisije za področje 
finančnega in materialnega poslovanja za obdobje dveh (2) let, Barbara Lemut 
predsednica komisije in člana komisije Sebastjan Kokalj in Iris Vencelj. 
 
 
Ad5) Komisija za delo z mladimi 
 
Laura Bračič katera je v prejšnjih letih vodila Komisijo za delo z mladimi, je na osnovi 
zelo majhnega števila aktivnih mladih v Zvezi, zaprosila za začasno mirovanje 
komisije, dokler se v prihodnosti zopet ne pojavi potreba po aktiviranju komisije 
(priloga 5). 
 
Sklep št. 22: Člani IO-ja soglasno potrdijo začasno mirovanje Komisije za delo 
z mladimi.  
 

 

Ad6) Komisija za sodelovanje z OKS 
 
V skladu s sklepom Izvršnega odbora o ustanovitvi Komisije za sodelovanje z OKS 
se predlaga Žigo Kobala kot predsednika komisije in člana komisije Žana Rodeta in 
Stanislava Novaka. 
 
Sklep št. 23: Člani IO-ja soglasno potrdijo člane Komisije za sodelovanje z OKS 
za obdobje dveh (2) let, Žiga Kobal predsednik komisije in člana komisije Žan 
Rode in Stanislav Novak.  
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Ad7) Razno 
 
Janez Bizjak in Barbara Lemut uredita spremembo odgovorne osebe ZDPS na 
Upravni enoti Ljubljana, uredita spremembo odgovorne osebe ZDPS na banki in 
uredita spremembo pooblastila na pošti.  
 
Po elektronski pošti smo prejeli vabilo za sestanek s strani Balinarske zveze 
Slovenije, za medsebojno sodelovanje. Sestanka se udeležijo Janez Bizjak, Barbara 
Lemut in Boštjan Hegler.   
 
 
Sestanek je bil zaključen ob 21.00 uri. 

 

 

Zapisala: 

Iris Vencelj                                                                                                  Janez Bizjak 

Sekretarka ZDPS                                                                               Predsednik ZDPS 

         
 

 


