ZVEZA DRUŠTEV PETANKE SLOVENIJE
Skupščina
Linhartova cesta 47
1000 Ljubljana
Slovenija

SKP-ZDPS-2019/04
Datum: 11.6.2019

Zapisnik izredne skupščine ZDPS
Kraj sestanka: prostori ZDPS, Ljubljana
Prisotna društva: BK Brdo, KP Hrast, ŠD Janče, BŠD Fužine (Medvedi), ŠD Sloga,
TVD Partizan Domžale (Sršeni), BŠK Polje (Vila Ana), ŠD Zarja, DP Velenje, ŠD
Hribovci.
Odstotna društva: Arnika Sv. Anton (neupravičeno), BŠK Krim (neupravičeno), ŠRD
Čatež (upravičeno), ŠPD Trebnje (upravičeno).
Lista prisotnih pooblaščencev je priloga zapisnika in se hrani v arhivu ZDPS.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles
2. Predlog dnevnega reda in njegova potrditev
3. Pritožba Blaža Bonška s sopodpisniki in Darca Erdeljca s sopodpisniki na
sklep sestanka IO in TRK z dne 23.5.2019
4. Izvolitev novega predsednika TRK
5. Udeležba moške reprezentance na EP v Bolgariji
6. Zaupnica predsedniku ZDPS
Ad1) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles
Predsednik ZDPS Dušan Gorše pozdravi prisotne in pove razloge za sklic izredne
skupščine ZDPS. Predsednik Dušan Gorše predlaga delovno predsedstvo v sestavi:
-predsednik delovnega predsedstva Janez Bizjak ml.
-zapisnikar: Slavica Kršinar
-člana delovnega predsedstva: Stanislav Novak, Damjan Lukman
-verifikacijska komisija: Gregor Sever, Andreja Pleško
-Overovatelja zapisnika: Gorazd Brodnik, Laura Bračič
Predlog je dal na glasovanje.
Delovno predsedstvo je bilo potrjeno z 10 glasovi ZA.

Sklep št.1:
Delovni organi skupščine so bili soglasno sprejeti (10 glasov ZA).
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Ad2) Predlog dnevnega reda in njegova potrditev
Predsednik delovnega predsedstva Janez Bizjak ml. se zahvali za zaupanje in
preveri skupaj z verifikacijsko komisijo ali je skupščina sklepčna. Verifikacijska
komisija na podlagi liste prisotnosti pooblaščencev ugotavlja, da je skupščina
sklepčna. Prisotnih je 10 pooblaščencev klubov.
Lista prisotnosti se hrani fizično v arhivu ZDPS.
Janez Bizjak ml. prisotne povpraša za morebitne predloge dopolnite dnevnega reda.
Predlogov za dopolnitev dnevnega reda ni bilo.
Sklep št. 2:
Skupščina soglasno potrdi dnevni red (10 glasov ZA).
Ad3) Pritožba Blaža Bonška s sopodpisniki in Darca Erdeljca s sopodpisniki na
sklep št. 2, ki je bil sprejet na sestanku IO in TRK z dne 23. 5. 2019
•

•

•

•

•

•

Predsednik delovnega predsedstva naredi pregled nastalega problema in
posledično odpovedi DP posamezno v moški konkurenci. Obe pritožbi in vsi
dopisi so bili poslani klubom po elektronski pošti.
Janez Bizjak ml., razloži kaj in kako je sklenil Izvršni odbor na sestanku, ki je
bil sklican 23. 5. 2019 in na katerem je bil sprejet sklep št.2, na katerega sta
prispeli dve pritožbi.
Predsednik ZDPS prevzame besedo in razloži nastalo situacijo z odločitvami
TRK glede sklepov (odločitev) pri izvedbi DP. Na te odločitve sta prispeli dve
pritožbi, ki ju je IO obravnaval 23.5.2019 in sprejel določen sklep.
Predsednik delovnega predsedstva da na razpravo pritožbi Blaža Bonška s
sopodpisniki in Darca Erdeljca s sopodpisniki. V razpravi so sodelovali skoraj
vsi prisotni predstavniki klubov.
Predstavnik kluba BK Brdo pove, da je Blaž Bonšek osebno podal pritožbo.
Klub pa je na svojem sestanku predlagal razveljavitev št. 2, ki je bil sprejet na
sestanku IO in TRK z dne 23.5.2019.
Skrbinek Jože poda predlog, da skupščina sprejme nov sklep. Ta naj bi se
glasil: DP za moške odigra prvih 16 najbolje uvrščenih tekmovalcev. Na koncu
dobimo državnega prvaka – moški posamezno.

Predsednik delovnega predsedstva poda na glasovanje predlog:
1. Sklep št. 2, ki je bil sprejet na sestanku IO in TRK z dne 23.5.2019, se
razveljavi.

Sklep št. 3:
Sklep št.2, ki je bil sprejet na sestanku IO in TRK z dne 23.5.2019 se razveljavi.
Glasovalo je 10 predstavnikov klubov od tega je bilo 7 glasov ZA, 3 PROTI.
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Predsednik delovnega predsedstva poda na glasovanje naslednje predloge:
1. DP posamezno se izvede na novo.
Sklep št. 4:
Predlog ni bil sprejet.
Glasovalo je 10 predstavnikov klubov, od tega je bilo 9 glasov PROTI , en glas ZA.
2. Državno prvenstvo v moški konkurenci se izvede 22.6.2019. Odigrajo ga
igralci, ki so se na kvalifikacijah 11.5.2019 uvrstili med 16 najboljših. Brez
dodatnih oz. novih prijav. Na koncu tekmovanja dobimo Državnega prvaka
posamezno – moški.
Sklep št. 5:
Predlog je bil sprejet.
Glasovalo je 10 predstavnikov klubov, od tega je bilo 10 glasov ZA.
3. Državno prvenstvo v ženski konkurenci se izvede 22.6.2019. Igralke se na
tekmovanje prijavijo na novo. Tekmovalno registracijska komisija poskrbi,
da se prijave izvedejo do roka, ki je določen v Tekmovalnem pravilniku. Na
koncu tekmovanja dobimo Državno prvakinjo posamezno – ženske. TRK
poskrbi za obvestilo.
Sklep št. 6:
Predlog je bil sprejet.
Glasovalo je 10 predstavnikov klubov, od tega 9 glasov ZA, 1 glas PROTI.
4. Državno prvenstvo v moški konkurenci in ženski konkurenci se lahko
izvede 23.6.2019, če je napovedana slaba vremenska napoved. Prijave v
obeh konkurencah ostanejo iste kot za datum 22.6.2019. Tekmovalce je
potrebno pravočasno obvestiti. TRK poskrbi za obvestilo.
Sklep št. 7:
Predlog je bil sprejet.
Glasovalo je 10 predstavnikov klubov, od tega je bilo 10 glasov ZA.
5. Datum državnega prvenstva v mladinski konkurenci – dvojice se določi
kasneje oz. ga določi TRK.
Sklep št. 8:
Predlog je bil sprejet.
Glasovalo je 10 predstavnikov klubov, od tega je bilo 10 glasov ZA.
•

Državno prvenstvo v mladinski konkurenci je bil izvedeno 26.5.2019.

Ad4) Odstop predsednika TRK in izvolitev novega predsednika TRK
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Na podlagi pisne odstopne izjave predsednika TRK Dragana Antonijevića
predsednik delovnega predsedstva na skupščino poda predlog, da se sprejme
odstopna izjava predsednika TRK.

Sklep št. 9:
Skupščina potrjuje odstop predsednika TRK Dragana Antonijevića. S tem mu
preneha tudi mandat člana IO.
Glasovalo je 10 predstavnikov klubov, od tega je bilo 10 glasov ZA.
Žan Rode predstavi svoj plan dela v TRK. Pove, da si bo vzel nekaj časa za sestavo
ekipe -članov TRK. Predstavnike klubov prosi, da se s svojimi člani pogovorijo in
predlagajo nove člane TRK.
• Predsednik delovnega predsedstva in IO na skupščino podata predlog, da se
za predsednika in člana IO potrdi Žana Rodeta.
Sklep št. 10:
Skupščina potrjuje Žana Rodeta za predsednika TRK in člana IO.
Glasovalo je 10 predstavnikov klubov, od tega je bilo 10 glasov ZA.
Ad5) Udeležba moške reprezentance na EP v Bolgariji
Predsednik ZDPS povzame stanje in probleme pri selektorjih vseh reprezentanc.
Žan Rode prevzame besedo in pove, da EP v Bolgariji služi tudi kot kvalifikacije za
Svetovno prvenstvo 2020 v Švici. Če bomo izpustili EP, potem ne bomo mogli
nastopati na SP, kar bila velika škoda. Žan Rode predlaga Klemna Podgorška za
selektorja moške reprezentance. Po pogovoru z njim je Klemen Podgoršek
pripravljen prevzeti vodenje moške reprezentance.
Skrbinek Jože poda svoje razmišljanje o nastopu moške reprezentance na EP v
Bolgariji. Sam je vedno zagovarjal nastope moških na mednarodnih tekmovanjih.
Vendar se mu zdi smiselno letošnje EP izpustiti, posledično ne bi nastopili na SP
2020. prihranjena denarna sredstva pa bi se deponirala in bi se porabila v sezoni
2021.
Antonijevć Dragan predlaga, da se izvedejo kvalifikacije za sestavo reprezentance
moški in ženski konkurenci. Tekmovalo naj bi 32 najbolje uvrščenih tekmovalcev po
TOUR lestvici. Najboljši 4 bi sestavljali reprezentanco.
Bračič Laura predlaga, da bi veterani igrali tudi v članski konkurenci.
Na podlagi razprave in podanih predlogov je predsednik delovnega predsedstva
podal na glasovanje naslednje predloge:
1. Moška članska reprezentanca se udeleži EP Albena v Bolgariji.
Predlog je bil dan na glasovanje.
Glasovanja se je udeležilo 9 klubov, od tega je 6 klubov glasovalo ZA, 3 klubi so
glasovali PROTI.
Opomba.
V odmoru ob 20.00 uri je predstavnik kluba Hrast odšel od skupščine.
Sklep št. 11:
Moška reprezentanca se udeleži EP v Albeni, Bolgarija.
2. Za selektorja moške reprezentance se potrdi Klemna Podgorška za obdobje 4
let. Mandat začne veljati 11.6.2019.
Predlog je bil podan na glasovanje.
Glasovanja se je udeležilo 9 klubov, od tega je 9 klubov glasovalo ZA.
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Ad6) Zaupnica predsedniku ZDPS
Predsednik ZDPS Dušan Gorše povzame vse dogodke, ki so se dogajali zadnje
mesece. Skupščini poda svoj odstop.
Vsi predstavniki klubov so pohvalili delo predsednika in mu izrekli zaupnico.
Sklep št. 12:
Skupščina zavrača odstopno izjavo predsednika ZDPS. Predsednik ZDPS ostaja
Dušan Gorše.
Predsednik delovnega predsedstva se predstavnikom klubov in ostalim udeležencem
skupščine za udeležbo in konstruktivno sodelovanje.
Skupščina je bila zaključena ob 21.00 uri.
Zapisala:
Slavica Kršinar
Sekretar ZDPS

Predsednik delovnega
predsedstva:
Janez Bizjak ml.

Overovatelja zapisnika:
Gorazd Brodnik

__________________
Laura Bračič

________________

5

