
                                Zapisnik sestanka odbora državne ženske lige  

 

 
Sestanek je potekal 25. 9. 2020, s pričetkom ob 20. uri v obliki videokonference. 

 

Prisotni: Jože Zorko (Celjski ŠK), Špela Orehek (ŠD Domžale), Jernej Buzeti (ŽŠK Maribor 

Poligram), Karmen Mar (ŽŠK Maribor Poligram). 

Predstavniki ŠK Triglav Krško, ŠD Pomgrad in ŠD Kočevje se sestanka niso udeležili, vendar 

so pred sestankom stališče kluba sporočili v obliki elektronskega sporočila. 

Ostali odsotni: ŠS Tomo Zupan Kranj, ŠK Ljubljana, g. Marjan Drobne. 

 

Predsednica lige odbora prisotne uvodoma pozdravi in predlaga dnevni red, ki ga vsi prisotni 

sprejmejo. 

 

Dnevni red: 

1. Sestava Državne ženske lige 2020 

2. Določitev formata tekmovanja in terminov za izvedbo DŽL 2020 

3. Potrditev glavnega sodnika 

4. Žreb številk  

5. Razno 

 

Ad 1) Nastopanje v Državni ženski ligi 2020 so do sestanka potrdili naslednji klubi: ŠK 

Triglav Krško, ŠD Pomgrad, ŽŠK Maribor Poligram, Celjski ŠK, ŠS Tomo Zupan Kranj.  

Predstavnik ŠD Kočevja je v elektronskem sporočilu sporočil, da se članice omenjenega kluba 

DŽL 2020 ne bodo udeležile. 

Špela Orehek prisotne seznani, da udeležbo v DŽL za leto 2020 odpovedujejo tudi v ŠD 

Domžale. 

ŠK Ljubljana se do sestanka ni opredelil glede nastopanja v letošnji ligi, prav tako se sestanka 

ni udeležil njihov predstavnik.  

Špela Orehek predlaga in opravi telefonski pogovor s predstavnico ljubljanskega kluba (Ano 

Srebrnič). Prejmemo neuradno informacijo, da se omenjeni klub ne namerava udeležiti DŽL 

2020.  

Sklep 1: ŠK Ljubljana se še uradno pozove, da svojo odločitev o udeležbi sporočijo do 27. 9. 

2020.  

 

Ad 2) UO ŠZS je pred dnevi sprejel sklep, da se vse lige, ki se še niso pričele, odigrajo v 

obliki gostovanj. Za DŽL so bili že pred sprejetjem tega sklepa določeni termini, lokacija in 

organizator tekmovanja. Zaradi manjšega števila udeležencev, ki je po odpovedi nekaterih 

klubov še nižje, bi lahko na ŠZS naslovili prošnjo za izvzetje DŽL iz tega sklepa UO in 

omogočili, da se liga odigra v prvotno predvidenem formatu.  

Klubi so pozvani, da se opredelijo glede formata tekmovanja. 

Vsi prisotni so se strinjali, da dajejo prednost izvedbi lige v prvotno predvideni obliki, torej ne 

kot gostovanja.  

Preveriti pa je potrebno kako je s stroškom najema igralne dvorane oz. ali je za brezplačno 

uporabo igralne dvorane še vedno pogoj, da mora biti v hotelu nastanjenih najmanj pet 

sodelujočih ekip.   

Predstavnik ŠD Pomgrad je v elektronskem sporočilu zapisal, da si njihov klub želi ligo raje 

odigrati v dveh vikendih v Zrečah, saj bi gostovanja bila povezana z višjimi stroški in bolj 

zapleteno organizacijo. 



Predstavnik ŠK Triglav Krško pa je v elektronskem sporočilu sporočil, da je za njih v redu 

ligo odigrati bodisi v obliki gostovanj bodisi v prvotno predvideni obliki. 

 

Sklep 2: Na ŠZS se naslovi predlog za izvzetje DŽL iz sklepa UO o gostovanjih, s čimer bi se 

omogočilo ligo izvesti v prvotni predvideni obliki. V primeru negativnega odgovora ali 

poslabšanja razmer v državi, se liga v istih terminih izvede v obliki gostovanj. 

 

Sklep 3: Pri organizatorju tekmovanja, g. Drobnetu je potrebno preveriti, kako je s stroški 

najema igralne dvorane v primeru zmanjšanega števila sodelujočih ekip. 

 

Sklep 4: Določijo se termini za izvedbo lige, ki so enaki ne glede na način izvedbe lige.  

Novi termini za Državno žensko ligo: 

 

13. – 15. november 2020 in 5. – 6. december 2020 

 

 

Ad 3) Sklep 5: Za glavnega sodnika Državne ženske lige v letu 2020 se ne glede na format 

tekmovanja potrdi g. Marjana Drobneta. 

 

Ad 4) Zaradi spremenjenega števila sodelujočih ekip opravimo žreb številk za Državno 

žensko ligo 2020: 

1. ŠK Triglav Krško 

2. Celjski ŠK 

3. ŽŠK Maribor Poligram 

4. ŠS Tomo Zupan Kranj 

5. ŠD Pomgrad 

6. ŠK Ljubljana 

 

Ad 5) Špela Orehek predlaga, da se v primeru poslabšanja razmer v državi in morebitne 

odpovedi tekmovanja, organizira ženska liga v obliki neuradnega tekmovanja preko spleta.   

 

 

Sestanek je bil zaključen ob 20:30. 

 

 

 

Maribor, 26. 9. 2020               

 

                                                                                                              Karmen Mar                

                                                                                                      predsednica odbora lige 


