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IO-ZDPS-2023/01 

 
 

Zapisnik 1. sestanka Izvršnega odbora ZDPS 
 
 

Datum in čas: 30.01.2023 ob 18:30 uri 
Kraj sestanka: Domžale  
 
Prisotni: Janez Bizjak, Barbara Lemut, Iris Vencelj, Boštjan Hegler, Damjan Lukman, 
Jože Vencelj in Žan Rode 
Ostali vabljeni: Tomaž Kisovec (Nadzorni odbor)  
Opravičeno odsotni: Sebastjan Kokalj 
 
Dnevni red: 

1. Končna poročila organov in selektorjev ZDPS za leto 2022 
2. Tekmovalno registracijska komisija 
3. Sodniška komisija 
4. Komisija za sodelovanje z OKS 
5. Disciplinska komisija 
6. Sklic redne skupščine ZDPS 
7. Razno 

 
Predsednik Janez Bizjak pozdravi prisotne in na kratko obrazloži namen današnjega 
sestanka. 
 
 
Ad1) Končna poročila organov in selektorjev ZDPS za leto 2022 
 
Janez Bizjak nas seznani s poročili, ki jih je že prejel za leto 2022. Poročilo je 
pripravil predsednik ZDPS, Tekmovalno registracijska komisija in Sodniška komisija. 
Poročilo mora pripraviti še Komisija za področje finančnega in materialnega 
poslovanja, Komisija za sodelovanje z OKS, selektorji ženske, moške, mladinske in 
veteranske reprezentance, Disciplinska komisija in Nadzorni odbor. 
 
Sklep št. 1: Člani IO-ja soglasno potrdijo, da je rok za oddajo letnih poročil za 

leto 2022 najkasneje do 15.02.2023. 

 

Sklep št. 2: Janez Bizjak pozove bivšega predsednika Komisije za sodelovanje 

z OKS Žigo Kobala in predsednico Disciplinske komisije Natašo Novak, da 

pripravita in pošljeta poročilo za leto 2022. 

 

Sklep št. 3: Boštjan Hegler pozove selektorja moške reprezentance Francija 

Rodeta, bivšega selektorja ženske reprezentance Žigo Kobala, selektorico 
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mladinske reprezentance Lauro Bračič in selektorico veteranske reprezentance 

Tatjano Šeruga, da pripravijo in pošljejo poročilo za leto 2022.  

 

 

Ad2) Tekmovalno registracijska komisija 

 

Boštjan Hegler predstavi plan delovanja tekmovalno registracijske komisije, kateri se 
pridruži novi član TRK-ja Bogdan Kirbiš, Osnutek tekmovalnega koledarja ZDPS za 
leto 2023 (priloga 1) in Predlog spremembe Tekmovalnega pravilnika (priloga 2). 
 

Sklep št. 4: Člani IO-ja soglasno potrdijo Bogdana Kirbiša za novega člana 
Tekmovalno registracijske komisije. 
 

Sklep št. 5: Člani IO-ja soglasno potrdijo Osnutek tekmovalnega koledarja 
ZDPS za leto 2023. 
 

Sklep št. 6: Člani IO-ja soglasno potrdijo Predlog sprememb Tekmovalnega 
pravilnika. 
 
Sklep št. 7: Spremembe oziroma dopolnitve se zavede v pravilnik. Tekmovalni 
pravilnik se s spremembami oziroma dopolnitvami objavi na spletni strani 
ZDPS. 
 

TRK da IO-ju v potrditev za leto 2023, po 6. In 9. členu Registracijskega pravilnika, 

stroške registracije za društva (200,00 €), višino stroškov za licence tekmovalcev 

(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. 8: IO po 6. In 9. členu Registracijskega pravilnika soglasno sprejme za 

leto 2023 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 2023 bo 09.03.2023, 
prestopni rok igralcev začne veljati v skladu z 18. členom Registracijskega pravilnika. 
Način izvedbe registracije bo prilagojen tako kot v lanskem letu, Barbara Lemut za 
vsa društva pripravi vso potrebno dokumentacijo za registracijo društva in registracijo 
igralcev. Vsa društva bodo pravočasno obveščena o načinu izvedbe registracije po 
elektronski pošti pooblaščencem društev in z objavo na spletni strani Zveze.  
 
Sklep št. 9: Člani IO-ja soglasno potrdijo datum registracije društev, igralcev in 
ekip za ekipno DP dne 09.03.2022, prestopni rok igralcev začne veljati v skladu 
z 18. členom Registracijskega pravilnika. 
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Sklep št. 10: Barbara Lemut najkasneje do 05. 02. 2023 pošlje na pooblaščence 

društev vso potrebno dokumentacijo za registracijo društev, igralcev in ekip za 

ekipno DP  za leto 2023.  

 

Selektor ženske reprezentance Žiga Kobal je poslal dne 24.10.2022 na IO odstopno 

izjavo (priloga 3). Za selektorja ženske reprezentance se objavi na spletni strani 

razpis (priloga 4). 

 

Sklep št. 11: Člani IO-ja soglasno potrdijo odstop selektorja ženske 
reprezentance Žige Kobala.  
 
Sklep št. 12: Člani IO-ja soglasno potrdijo, da se za selektorja ženske 
reprezentance objavi na spletni razpis, rok za prijave je do 31.03.2023. 
 

Predsednik TRK-ja člane IO-ja seznani z koledarjem mednarodnih tekmovanj. V letu 
2023 so predvidena naslednja tekmovanja: 

 SP POSAMEZNO/DVOJICE (ČLANI/ČLANICE) Benin 

 SP TROJKE (ČLANI) Benin 

 EP TROJKE (VETERANI) Francija 

 EP TROJKE (ČLANI) Francija 

 EP TROJKE (U23-M/Ž) Monako 

 SP TROJKE (ČLANICE in U18- M/Ž) Tajska 
Ker se vsi prisotni zavedamo, da na vsa tekmovanja ne moremo poslati ekip, 
predvsem iz finančnega in varnostnega razloga se strinjamo, da bi bilo najbolj 
optimalno, da pošljemo reprezentance na naslednja tekmovanja: 

 EP TROJKE (VETERANI) Francija 

 EP TROJKE (ČLANI) Francija 

 EP TROJKE (U23-M/Ž) Monako 
 
Sklep št. 13: Člani IO-ja se soglasno strinjajo, da se o dokončnem naboru 
tekmovanj odloča po končani registraciji članov in društev za leto 2023 in po 
skupnem sestanku selektorjev, ki ga bo sklical predsednik TRK-ja Boštjan 
Hegler. 
 

Boštjan Hegler predlaga, da Janez Bizjak pridobi od predsednika Evropske zveze 

informacijo o možnosti nakupa programa za vodenje tekmovanj (Bucholz), saj se pri 

trenutnem programu, s katerim razpolaga TRK, pojavljajo občasne težave. 

 

Sklep št. 14: Janez Bizjak od predsednika Evropske zveze pridobi informacijo o 

možnosti nakupa programa za vodenje tekmovanj (Bucholz).  

 

 

Ad3) Sodniška komisija 

 

Sodniška komisija da IO-ju v potrditev, po 31. členu Sodniškega pravilnika, višino 
točke izraženo v € za sojenje v letu 2023 in sicer 1 točka je 2,00 €. 
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Sklep št. 15: IO po 31. členu Sodniškega pravilnika soglasno potrdi za sojenje v 

letu 2023 višino sodniške točke izraženo v € in sicer 1 točka je 2,00 €. 

 

Sklep št. 16: Člani IO-ja soglasno potrdijo, da kilometrina za sodnike ostaja 
enaka 0,20 €/km. 
 
Primopredaja Sodniške komisije se še vedno ni naredila, predvsem na Zvezi niso 
arhivirane evidence sodnikov in letna poročila kar se hrani po 36. členu Sodniškega 
pravilnika trajno, sodniške zapisnike, pripombe na sojenje, razpise in izpite za 
sodnike se hrani dve leti. 
 
Sklep št. 17: Člani IO-ja se soglasno strinjajo, da je potrebno izvesti 

primopredajo arhiva Sodniške komisije iz prejšnjega mandata, za kar se zadolži 

predsednika Janeza Bizjaka. Arhiv se preda Barbari Lemut. 

 
 
Ad4) Komisija za sodelovanje z OKS 
 
Predsednik komisije za sodelovanje z OKS in član IO Žiga Kobal je dne 24.10.2022 
poslal odstopno izjavo. Skupščina ZDPS je dne 18.11.2022 sprejela njegovo 
odstopno izjavo. Delo komisije prevzamejo Janez Bizjak, Barbara Lemut in Boštjan 
Hegler, komisija pa se ukine (priloga 5). 
 
Sklep št. 18: Člani IO-ja se soglasno strinjajo, da se komisija za sodelovanje z 
OKS ukine in delo komisije prevzamejo Janez Bizjak, Barbara Lemut in Boštjan 
Hegler. 
 
Barbara Lemut preveri v arhivu pogodbe katere se navezujejo na naloge ukinjene 
komisije in skupaj z Janezom Bizjakom in Boštjanom Heglerjem uredijo spremembe 
za dostope o uporabi sistema ŠportSI 360°. Janez Bizjak uredi primopredajo z Žigo 
Kobalom. 
  
Sklep št. 19: Člani IO-ja zadolžijo Janeza Bizjaka, Barbaro Lemut in Boštjana 
Heglerja, da pridobijo vsa potrebna gesla za dostop sistema ŠportSI 360°.  
 
Sklep št. 20: Člani IO-ja zadolžijo Janeza Bizjaka, da uredi primopredajo z Žigo 

Kobalom.  

 
 
Ad5) Disciplinska komisija  
 
Barbara Lemut je opozorila, da še vedno ni opravljena primopredaja med bivšim in 
zdajšnjim predsednikom Disciplinske komisije. 
 
Sklep št. 21: Člani IO-ja se soglasno strinjajo, da je potrebno izvesti 

primopredajo arhiva Disciplinske komisije iz prejšnjega mandata, za kar se 

zadolži predsednika Janeza Bizjaka. Arhiv se preda Barbari Lemut. 
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Ad6) Sklic redne skupščine ZDPS    

 

Predsednik ZDPS Janez Bizjak v skladu z veljavnim Statutom ZDPS skliče redno 
skupščino ZDPS. Redna skupščina ZDPS bo v četrtek 16.03.2023 ob 18.00 uri v 
prostorih TVD Partizan Domžale (sejna soba), 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 ter 

selektorjev reprezentanc za leto 2022 
4. Seznanitev in potrditev poročila nadzornega odbora za leto 2022 
5. Seznanitev in potrditev finančnega poročila za leto 2022 
6. Seznanitev in potrditev finančnega plana za leto 2023 
7. Seznanitev in potrditev poročila o delu disciplinske komisije za leto 2022 
8. Poročilo o opravljeni registraciji društev in članov za leto 2023 
9. Predstavitev tekmovalnega koledarja za leto 2023 
10. Razno  

 
Sklep št. 22: IO ZDPS soglasno potrdi datum in dnevni red redne skupščine 
ZDPS. 
 
Sklep št. 23: Vabilo za redno skupščino ZDPS Barbara Lemut pošlje 
pooblaščencem društev do 01.03.2023 skupaj z gradivom za obravnavo in 
potrjevanje. 
 
 
Ad7) Razno 
 
Predsednik ZDPS-ja Janez Bizjak nas seznani z novim vodstvom Olimpijskega 
komiteja Slovenije in z sodelovanjem z Balinarsko zvezo Slovenije. Nekaj težav nam 
predstavlja program za usposabljanje strokovnega kadra (trener 1 in trener 2), saj še 
vedno nismo dobili s strani Ministrstva za šport, kateri se je po novem priključil 
Ministrstvu za gospodarstvo, potrjen poslan in popravljen program.  
 
 
Sestanek je bil zaključen ob 21:00 uri. 
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Zapisala: 

Iris Vencelj                                                                                                  Janez Bizjak 

Sekretarka ZDPS                                                                               Predsednik ZDPS 

         
 

 


