ZVEZA DRUŠTEV PETANKE SLOVENIJE
Izvršni odbor
Linhartova cesta 47
1000 Ljubljana
Slovenija
E-pošta: predsednik@zdps.si

IO-ZDPS-2019/03
Datum: 14.03.2019

Zapisnik izredne seje Izvršnega odbora ZDPS in TRK
Kraj sestanka: prostori ZDPS, Ljubljana
Prisotni: Dušan Gorše, Barbara Lemut, Laura Bračič, Simon Bračič, Iris Vencelj, Žan
Rode, Dragan Antonijević, Slavica Kršinar.
Opravičeno odsotni: Kaja Jamnik (TRK), Marko Brajer (TRK), Sebastjan Kokalj (IO).
Neopravičeno odsotni: Tomaž Maovič (TRK)
Prisotni ostali vabljeni: Janez Bizjak (NO).
Dnevni red:
1. Natančna opredelitev nalog, pristojnosti in odgovornosti v povezavi z 2.
členom Tekmovalnega pravilnika
2. Povračilo stroškov sojenja na promocijskem turnirju na Krimu
3. Korespondenčno odločanje
4. Razno
Dušan Gorše pozdravi prisotne in na kratko obrazloži namen današnjega sestanka.
Ad1) Natančna opredelitev nalog, pristojnosti in odgovornosti v povezavi z 2.
členom Tekmovalnega pravilnika
Predsednik poda svoje razmišljanje in na kratko obrazloži namen sestanka, ki ga je
sklical na podlagi zaprosila TRK po natančnejši opredelitvi nalog TRK. Predstavil je
naloge in pristojnosti organov Zveze in komisij IO (TRK), ki so po njegovem mnenju
za nemoteno delovanje Zveze v tej fazi kar dobro opredeljena.
Dragan Antonijević predstavi program TRK za obdobje štirih let. Predlaga naj IO
TRK-ju omogoči bolj avtonomno delo in zaupanje v njihovo delo. Rezultati TRK bodo
vidni ali pa ne, in na podlagi le – teh naj IO revidira delo TRK. Poda kritiko na
zavrnjene prioritete za finančno razporeditev sredstev za udeležbo reprezentanc na
mednarodnih tekmovanjih v letu 2019. Predlaga spremembe v Tekmovalnem
pravilniku in sicer 2. člen (8 alineja). TRK ne soglaša s sklepom (Ad7, sklep št. 8) 1.
seje IO 12.2.2019.
Janez Bizjak, predsednik NO, ni odkril nobenih nepravilnosti pri sklepih 1. sestanka
IO.
Po razpravi vseh sodelujočih je bil sprejet sklep.
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Sklep št. 1: IO je obravnaval prošnjo TRK glede natančnejše opredelitve nalog
in pristojnosti ter odgovornosti TRK v povezavi z 2. členom Tekmovalnega
pravilnika. Za enkrat so naloge, pristojnosti in razmerja za organe Zveze in
strokovne komisije dovolj dobro opredeljene za nemoteno delovanje Zveze
naprej. IO pozdravlja podane predloge sprememb aktov Zveze, vendar morajo
le te biti upravičeni, racionalni in usmerjeni v kvaliteten nadaljnji razvoj Zveze.
IO pričakuje, da se sprejeti sklepi v celoti realizirajo.
Ad2) Povračilo stroškov sojenja na promocijskem turnirju na Krimu.
Barbara Lemut pove, da je BŠK Krim zavrnil plačilo računa za stroške sojenja na
promocijskem turnirju na Krimu. Obrazložila je, da je bil to promocijski turnir v
organizaciji ZDPS in BZS, zato sodniške stroške pokrije ZDPS.
Sklep št. 2: BŠK Krim se povrne 45,00 € za sojenje na promocijskem turnirju.
Barbara Lemut BŠK Krim obvesti o sklepu.
Ad3) Korespondenčno odločanje
Na korespondenčnem odločanju skupščine so bili sprejeti naslednji sklepi:
 Nataša Novak se namesto Milene Mikec potrdi kot nadomestni član
Disciplinske komisije ZDPS.
 Potrdi se Finančno poročilo za leto 2018,
 Potrdi se Finančni plan 2019.
Sklep št.3: Z rezultati korespondenčnega odločanja sekretar obvesti vse člane
ZDPS.

Ad4) Razno
 Pripravi se sklep o pravočasnem plačevanju stroškov registracije in sodniških
stroškov (KFM).
 Masters bo organiziral BŠK Brdo 30.3.2019. TRK je že poslal seznam
sodelujočih tekmovalk in tekmovalcev.
 TRK (Kaja Jamnik) sproti objavlja rezultate na spletni strani ZDPS.
 Predsednik ZDPS pripravi dokumentacijo za Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport. Predhodno z njo seznani člane IO in NO. Rok oddaje na
MIZŠ je 31.3.2019.
 Laura bračič seznani člane IO s predlogoma, ki so jih podali na sestanku BŠK
Fužine – Medvedi:
Prvi predlog je, da bi se izvedle kvalifikacije za člansko moško reprezentanco.
Tovrstne kvalifikacije so v preteklosti že bile organizirane. Podanih je nekaj
pomislekov. Izpostavili so dnevno formo kandidatov. Selektor lahko organizira
interne kvalifikacije med kandidati za reprezentanco.
Drugi predlog oziroma pobuda je, da bi zveza organizirala turnir s srečelovom
z namenom promocije in pridobivanja sredstev. TRK – ju se predlaga, da
razmisli in pogleda ali so kakšni prosti termini v urniku tekmovanj za leto 2019.
Dragan Antonijević predlaga, da bi se lahko izvedel srečelov na CC
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Slovenija. Antonijevič D. naveže stik s predstavniki ŠD Sloga glede možnosti
izvedbe srečelova na CC Slovenija.
 Laura Bračič seznani člane IO z javnim razpisom MOL za financiranje
programov, dodelitev domicila in dodelitve uporabe prostora. IO deli mnenje z
Lauro, da je priprava celotne dokumentacije v tem zelo kratkem roku za
oddajo skoraj nemogoča in zelo zapletena. Na podlagi izraženih dvomov,
izredno kratkega časa za pripravo materialov in pomislekov se člani IO niso
odločil kandidirati na razpisu MOL za programe športa.

Sestanek je bil zaključen ob 21:00 uri.

Zapisala:
Slavica Kršinar
Sekretar ZDPS

Dušan Gorše
Predsednik ZDPS
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