ZVEZA DRUŠTEV PETANKE SLOVENIJE
Izvršni odbor
Linhartova cesta 47
1000 Ljubljana
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IO-ZDPS-2019-10

Zapisnik izrednega sestanka Izvršnega odbora ZDPS in tekmovalno
registracijske komisije
Datum sestanka: 23.05.2019 ob 19:00
Kraj: prostori ZDPS, Ljubljana
Prisotni: Dušan Gorše, Barbara Lemut, Laura Bračič, Dragan Antonijević, Iris
Vencelj, Drago Vorih (po pooblastilu Predsednika Sodniške komisije), Kaja Jamnik,
Žan Rode, Tomaž Malovič, Slavica Kršinar
Prisotni vabljeni: Janez Bizjak
Opravičeno odsoten: Simon Bračič, Marko Brajer

Dnevni red:
1. Pritožbi ŠD Zarja in matevža Dolžana
2. Delovanje Tekmovalno registracijske komisije
3. Odstop selektorja moške reprezentance
4. Sestanek v Ilmitzu
5. Zaprosilo Simona Bračiča
6. Razno
Dušan Gorše pozdravi prisotne in na kratko obrazloži namen današnjega sestanka.
Ad1) Pritožbi ŠD Zarja in Matevža Dolžana
Po elektronski pošti sta na Izvršni odbor prispeli pritožbi na izvedbo Državnega
prvenstva posamezno.
Razprava:
Predsednik ZDPS Dušan Gorše je predstavil svoje videnje in poudaril, da morajo biti
odločitve TRK in ostalih komisij premišljene in v dobro vseh petankarjev. Povzame
napisano INFORMACIJO 1, ki so jo prejeli vsi klubi po e-pošti.
• Predsednik TRK Dragan Antonijević komentira prispeli pritožbi. Poudari, da so
bile odločitve TRK premišljene in v skladu z 25. členom tekmovalnega
pravilnika (prekinitev tekmovanja…, prestavitev tekmovanja na naslednji prosti
termin). TRK prizna napako pri odločitvah glede izvedbe DP posamezno.
• Članom IO je bil podan predlog, da se DP posamezno prestavi iz 6.7.2019 na
prvi prosti termin.
•

Po razpravi sta bila na glasovanje podana dva predloga:
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1. Izvršni odbor poda predlog, da se Državno prvenstvo v enojkah začne
ponovno od začetka z novimi prijavami.
2. Tekmovalno registracijska komisija poda predlog, da se rezultat po končanem
tekmovanju po »Švicarju« šteje kot razvrstitev na DP posamezno kot
dokončen. S tem bi že dobili novega Državnega prvaka v moški konkurenci.
DP posamezno v ženski in mladinski konkurenci se izvede na prvi prosti
datum.
Oba predloga sta bila podana na glasovanje. Za Predlog št. 1 je glasovalo 5
članov IO. Za Predlog št.2 sta glasovala dva člana IO.
• Na glasovanje je bil podan predlog, da se 26.5.2019 ne izvede /odigra DP
za posameznike v vseh kategorijah.
Sklep št. 1:
Pritožbi ŠD Zarja in Matevža Dolžana sta bili upravičeni.
Sklep št. 2:
Kvalifikacije za DP moški se razveljavijo. Državno prvenstvo za vse kategorije se
izvede 22.6.2019 in 23.6.2019 z novimi prijavami.
Sklep št. 3:
DP posamezno se prestavi iz dne 6.7.2019 na dan 22.6. 2019 in 23.6.2019. Za
predlog so vsi člani IO glasovali ZA.
Sklep št. 4:
V nedeljo 25.5.2091 se ne izvede DP za posameznike v vseh kategorijah. Za predlog
so vsi člani IO glasovali ZA.
Ad2) Delovanje in enotnost delovanja Tekmovalno registracijske komisije
(TRK)
Član TRK Tomaž Malovič pisno poda svojo odstopno izjavo iz TRK. Dragan
Antonijević je najavil svoj odstop kot predsednik TRK. Razlog je predvsem v po
njegovem mnenju neavtonomnosti pri odločitvah TRK in »vtikanju« v njihovo oz.
njegovo delo. Po razpravi sta se Žan Rode in Kaja Jamnik odločila za nadaljne
sodelovanje v TRK.
Sklep št. 5:
Dragan Antonijević do nadaljnega ostaja predsednik TRK. Pri čemer bo izvedel že
začete postopke/naloge v zvezi s prijavo veteranske in moške reprezentance na
evropsko prvenstvo v Albeni (Bolgarija).
Sklep št. 6:
Žan Rode je začasno prevzel funkcijo vodenja TRK.
Ad3) Odstop selektorja moške reprezentance
Selektor moške reprezentance Anton trobec je podal odstopno izjavo od te funkcije.
Selektor je pripravil širši izbor kandidatov za moško reprezentanco. Izbor šteje 11
kandidatov.
Sklep št. 7:
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V skladu z 2. členom Poslovnika o delu z državnimi reprezentancami je potrebno
objaviti nov razpis za selektorja moške reprezentance.
Sklep št. 8:
Začasno vodenje prevzame in izbor reprezentance (sestava) prevzame Žan Rode.
TRK v roku dveh dneh poda predlog kdo bo začasno prevzel vodenje in sestavo
moške reprezentance.
Ad4) Poročilo predsednika ZDPS o sestanku v Ilmitzu
Predsednik je podal informacije o sestanku v Ilmitzu na katerem so razpravljali o
planu dela za leto 2020 in 2021, ter nadgradnji tekmovanja za CC. Obvestil nas je da
je datum CC Slovenija za leto 2020 potrjen (9.5.2020). Članice , ki sestavljajo CC so
potrdili novo obliko tekmovanja. To Masters CC, ki bo prvič organiziran marca 2020.
Sodelovale bodo samo reprezentance (vse kategorije), ki so vključene v CC in
povabljene reprezentance. To bo dvignilo raven tekmovanja v okviru CC.
Ad5) Zaprosilo Simona Bračiča
Simon Bračič je podal na IO pisno zaprosilo, da se umakne od funkcije predsednika
Sodniške komisije in člana IO za določen čas, zaradi študijskih obveznosti.
Predsednik ZDPS je podal predlog, da se za predsednika sodniške komisije in člana
IO za določen čas (25.5.2019 do 30.3.2020) predlaga Damjana Lukmana.
Sklep št. 9:
Simonu Bračiču se prošnji ugodi. Prenehanje funkcije je za določen čas (od
25.5.2019 do 30.3. 2020). Začasno preneha biti tudi član IO.
Sklep št. 10:
Na predlog predsednika IO se poda v korespondenčno odločanje za začasno
razrešitev Simona Bračiča s funkcije predsednika Sodniške komisije in člana IO
ZDPS, ter v potrditev novega predsednika Sodniške komisije in novega člana IO za
obdobje od 25.5.2019 do 30.3.2020.
Ad6) Razno
Laura Bračič nas seznani z organizacijo in izvedbo Šolskega tekmovanja v balinanju
in petanki, ki bo potekalo 29.5.2019 s pričetkom ob 13 uri na igriščih BŠK Fužine.
Sodelovale bodo štiri ali pet osnovnih šol.

Sestanek je bil končan ob 22 uri.
Zapisal:
Slavica Kršinar
Sekretar ZDPS

Dušan Gorše
Predsednik ZDPS
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