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

IO-ZDPS-2020/25

Zapisnik 8. sestanka Izvršnega odbora ZDPS

Datum sestanka: 05.10.2020 ob 17:00
Kraj: Sloga, Ljubljana
Prisotni: Srečko Španić, Barbara Lemut, Iris Vencelj, Stanislav Novak, Simon Bračič
Opravičeno odsotni: Sebastjan Kokalj, Žiga Kobal, Berlec Borut
Ostali vabljeni: Janez Bizjak, Boštjan Hegler

Dnevni red:
1. Nerealizirani sklepi
2. Ukinitev komisije za mednarodne odnose
3. Komisija za sodelovanje z OKS-om
4. Komisija za delo z mladimi
5. Odstop predsednika TRK-ja
6. Izvedba zaključka ekipnega državnega prvenstva
7. Pritožba Arnike
8. Sklic redne skupščine ZDPS
9. Razno
Predsednik Srečko Španić pozdravi prisotne in na kratko obrazloži namen
današnjega sestanka.
Ad1) Nerealizirani sklepi
Popravki tekmovalnega in sodniškega pravilnika še niso realizirani. Na osnovi
mnenje se člani IO-ja odločijo, da je potrebno pravilnik pregledati in določene naloge
prenesti na IO in s tem razbremeniti Komisijo za TRK.
Sklep št. 1: Člani IO se strinjajo, da se realizacija sklepa št. 4, 7. sestanka IO-ja
z dne 10.07.2020 prenese v leto 2021.
Barbara nas seznani, da je še vedno odprta naloga vezana na popravek Statuta po
sklepu št. 5, 7. sestanka IO-ja z dne 10.07.2020.
Sklep št. 2: Barbara Lemut in Janez Bizjak pripravita popravke Statuta ZDPS do
redne spomladanske skupščine.
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Ad2) Ukinitev komisije za mednarodne odnose
Barbara predlaga, da se z ustanovitvijo nove Komisije za sodelovanje z OKS-om
ukini Komisija za mednarodne odnose, katero vodil Janez Bizjak, saj ni potrebe po
dveh komisijah.
Sklep št. 3: Člani IO-ja se soglasno strinjajo, da se komisija za mednarodne
odnose ukine.

Ad3) Komisija za sodelovanje z OKS-om
Komisija za sodelovanje z OKS-om (KS-OKS) potrebuje svoj elektronski naslov. V
komisijo se izvoli novega člana Bizjak Janeza. KS-OKS je med seboj izvolila
predsednika komisije Kobal Žigo in dala IO-ju v potrditev naloge komisije (priloga 1).
Komisija pripravi kategorizacijo tekmovalcev in jo posredovati na OKS, za vse
potrebne podatke, ki jih potrebuje pri izpolnjevanju kategorizacije posreduje Barbara
Lemut.
Sklep št. 4: Člani IO-ja soglasno potrdijo Bizjak Janeza, kot novega člana
Komisije za sodelovanje z OKS-om.
Sklep št. 5: Člani IO-ja soglasno potrdijo Žigo Kobala za predsednika Komisije
za sodelovanje z OKS-om in naloge komisije.
Sklep št. 6: Člani Komisije za sodelovanje z OKS morajo pripraviti
kategorizacijo tekmovalcev in jo posredovati na OKS.
Sklep št. 7: Barbara Lemut članom Komisije za sodelovanje z OKS-om
posreduje vse potrebne podatke, ki jih člani potrebujejo za izpolnjevanje
kategorizacije in uredi elektronski naslov za komisijo..

Ad4) Komisija za delo z mladimi
Laura Bračič je posredovala naloge Komisije za delo z mladimi v potrditev IO-ja
(priloga 2).
Sklep št. 8: Člani IO-ja soglasno potrdijo naloge Komisije za delo z mladimi.

Ad5) Odstop predsednika TRK-ja
Predsednik TRK-ja Žan Rode je dne 14.09.2020 po elektronski pošti poslal odstopno
izjavo z mesta predsednika TRK-ja in člana IO ZDPS (priloga 3).
Sklep št. 9: Barbara Lemut uredi korespondenčno potrjevanje skupščine za
razrešitve predsednika TRK-ja in posledično člana IO ZDPS do 12.10.2020.
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Sklep št. 10: Potrebno je pripraviti razpis za novega predsednika TRK-ja do
konca leta 2020.
Ad6) Izvedba zaključka ekipnega državnega prvenstva
Za tekmovalno sezono 2020 je ostalo ne odigrano še zaključno prvenstvo ligaškega
tekmovanja. Na podlagi korespondenčnega sklepa z dne 25.09.2020 je potrebno
popraviti koledar (priloga 4). Člani IO-ja se strinjajo, da je potrebno glede na trenutno
situacijo zaostrovanja ukrepov Vlade RS povezane z epidemijo prvenstvo čim preje
odigrati.
Sklep št. 11: Člani IO-ja soglasno potrdijo korespondenčni sklep TRK-ja
številka 1 z dne 25.09.2020 o prestavitvi zaključnega ligaškega tekmovanja.
Sklep št. 12: Člani IO-ja soglasno potdijo, da se polfinalno zaključno ligaško
tekmovanje izvede v sredo 14.10.2020 in finale ligaškega tekmovanja v četrtek
15.10.2020. Barbara Lemut poskrbi, da se o tem seznani tudi sodniška
komisija.
Ad7) Pritožba Arnike
IO ZDPS je po priporočeni pošti dne 18.09.2020 prejelo pritožbo društva Arnike
vezano na prestavitev DP dvojke v ženski konkurenci (priloga 5). Pritožbo je IO
posredoval in zaprosil za odgovor Tekmovalno registracijsko in Sodniško komisijo.
Po prejetem odgovoru Tekmovalno registracijske komisije (priloga 6) in Sodniške
komisije (priloga 7) je Iris Vencelj pripravila odgovor na pritožbo (priloga 8).
Sklep št. 13: Člani IO-ja soglasno potrdijo odgovor na pritožbo, Barbara Lemut
odgovor posreduje društvu Arnike po elektronski pošti.
Ad8) Sklic redne skupščine ZDPS
Barbara Lemut opozori, da je potrebno čim preje pridobiti vsa poročila za skupščino,
končna poročila lahko podajo Tekmovalno registracijska komisija in selektorji,
Sodniška komisija, Disciplinska komisija, vse ostale komisije pripravijo delno letno
poročilo. Komisija za delo z mladimi je letno poročilo že oddala. Pripraviti je potrebno
tudi dnevni red in ga poslati v skladu s Statutom skupaj z gradivom, elektronsko
pooblaščencem društev.
Sklep št. 14: Člani IO-ja potrdijo datum redne skupščine ZDPS za 27.11.2020, v
prostorih TVD Partizan Domžale.
Sklep št. 15: Najkasneje do 05.11.2020 se pripravi vabilo za skupščino,
katerega se pošlje elektronsko z dnevnim redom in gradivom, na pooblaščence
društev.
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Ad9) Razno
Pod točko razno ni bilo razprave.
Sestanek je bil zaključen ob 19.00 uri.

Zapisala:
Iris Vencelj
Sekretarka ZDPS

Srečko Španić
Predsednik ZDPS
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