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IO-ZDPS-2022/17 

 
 

Zapisnik 2. sestanka Izvršnega odbora ZDPS 
 
 
Datum sestanka: 13.06.2022 ob 19:00 uri 
Kraj sestanka: ŠD Sloga, Ljubljana 
 
Prisotni: Janez Bizjak, Barbara Lemut, Iris Vencelj, Boštjan Hegler, Damjan Lukman, 
Žiga Kobal, Žan Rode  
Ostali vabljeni: Tomaž Kisovec (Nadzorni odbor), Laura Bračič, Dejan Pisek  
Opravičeno odsotni: Sebastjan Kokalj, Jože Vencelj  
 
Dnevni red: 

1. Mednarodna tekmovanja v letu 2022 
2. Tekmovalno registracijska komisija 
3. Potrditev delovne skupine za sodelovanje z BZS-jem 
4. Pooblastilo za udeležbo na skupščini OKS-a 
5. Razno  

 
Predsednik Janez Bizjak pozdravi prisotne in na kratko obrazloži namen današnjega 
sestanka. 
 
 
Ad1) Mednarodna tekmovanja v letu 2022 
 
Laura Bračič predstavi delo z mladimi in nabor tekmovalcev, ki naj bi se udeležili EP 
za mlade. V kategoriji kadetov trenutno ekipa šteje tri člane in postavilo se je 
vprašanje ali je lahko v ekipi tudi ženska. Janez pove, da trenutno še ni znane 
dokončne lokacije tekmovanja, ko bo ta znana se lahko prične z nabavo potrebnih 
letalskih kart oziroma organizacijo prevoza. Barbara Lemut opozori, da je potrebno 
čim preje imeti nabor tekmovalcev, da lahko pravočasno zagotovimo reprezentančna 
oblačila. 
 
Sklep št. 1: Člani IO-ja soglasno sprejemajo odločitev, da se mladinci in kadeti 
udeležijo evropskega prvenstva. 
 
Sklep št. 2: Člani IO-ja soglasno sprejemajo odločitev, da Laura Bračič 
prevzame vodenje mladinske in kadetske ekipe, za pomočnika je soglasno 
sprejet Dejan Pisek.  Laura do 10.08.2022 pripravi končni seznam igralcev. 
 
Sklep št. 3: Janez Bizjak preveri ali lahko v absolutni konkurenci kadetske 
ekipe igra tudi ženska. 
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Ad2) Tekmovalno registracijska komisija 
 
S strani tekmovalno registracijske komisije smo prejeli zapisnik, katerega vsebina je 
vezana na prejeto kandidaturo za selektorja moške reprezentance s strani Alenke 
Sivka. Iz zapisnik je razvidno, da je komisija prejeto kandidaturo zavrnila. Zapisnik 
TRK-ja je priloga tega zapisnika (priloga 1). Razpis za selektorja moške 
reprezentance se ponovi (priloga 2). 
 
Sklep št. 4: Člani IO-ja soglasno potrdijo odločitev TRK-ja o zavrnitvi 
kandidature za moškega selektorja, ki jo je podala Alenka Sivka. 
 
Sklep št. 5: Člani IO-ja soglasno potrdijo, da se za selektorja moške 
reprezentance izvede ponovni razpis, rok za prijave je do 30.06.2022. 
 
Zaradi slabega vremena je bil odpovedan TOUR trojke na Jančah, ki naj bi ga izvedli 
28.05.2022, tekmovalno registracijska komisija je predlagala nov datum za izvedbo 
odpadlega TOUR-a. 
 
Sklep št. 6: Člani IO-ja soglasno potrdijo predlog TRK-ja, da se odpadli TOUR 
trojke na Jančah izvede dne 01.10.2022. 
 
V Tekmovalnem pravilniku nimamo usklajena pravila za natančno izbijanje z 
mednarodnimi pravili natančnega izbijanja. Tekmovalno registracijska komisija in 
Barbara Lemut pripravita Predlog sprememb Tekmovalnega pravilnika (priloga 3) in 
novi Pravilnik za natančno izbijanje (priloga 4). 
 
Sklep št. 7: Člani IO-ja soglasno potrdijo Predlog sprememb Tekmovalnega 
pravilnika. 
 
Sklep št. 8: Spremembe oziroma dopolnitve se zavede v pravilnik. Tekmovalni 
pravilnik se s spremembami oziroma dopolnitvami objavi na spletni strani 
ZDPS. 
 
Sklep št. 9: Člani IO-ja soglasno potrdijo Pravilnik za natančno izbijanje, 
katerega se objavi na spletni strani ZDPS. 
 
Predsednik TRK-ja Boštjan Hegler je selektorja ženske reprezentance Žigo Kobala 
pozval, da pripravi poročilo selektorja o udeležbi ženske reprezentance na minulem 
evropskem prvenstvu v Španiji. 
 
Sklep št. 10: Selektor ženske reprezentance Žiga Kobal pripravi in pošlje na 
TRK do 30.06.2022 poročilo o udeležbi ženske reprezentance na evropskem 
prvenstvu v Španiji. 
 
 
Ad3) Potrditev delovne skupine za sodelovanje z BZS-jem 
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Nadaljujejo se sestanki z BZS-jem o morebitni združitvi obeh Zvez. Vsaka Zveza se 
sestankov udeležuje z delovno skupino. Predsednik Janez Bizjak predlaga delovno 
skupino v sestavi: Janez Bizjak, Barbara Lemut, Boštjan Hegler in Stanislav Novak. 
 
Sklep št. 11: Člani IO-ja soglasno potrdijo delovno skupino za sestanke z BZS-
jem v sestavi: Janez Bizjak, Barbara Lemut, Boštjan Hegler in Stanislav Novak. 
 
 
Ad4) Pooblastilo za udeležbo na skupščini OKS-a 
 
Janez Bizjak je prisotne obvestil, da bo dne 16.06.2022 v Celju 50. redna seja 
skupščine OKS-a, katere se sam kot pooblaščenec ZDPS-ja zaradi službenih 
obveznosti ne more udeležiti. Zvezo društev petanke Slovenije bo na skupščini OKS-
a zastopal Damjan Lukman. 
 
Sklep št. 12: Člani IO-ja soglasno potrdijo, da Zvezo društev petanke Slovenije 
na skupščini OKS-a dne 16.06.2022 zastopa Damjan Lukman. 
 
 
Ad5) Razno 
 
Damjan Lukman je prisotne seznanil, da ima sodniška komisija za prihajajoče 
državno prvenstvo v natančnem izbijanju premalo sodnikov za pisanje zapisnikov. 
Apelira na vse udeležence državnega prvenstva, da priskočijo na pomoč kot 
zapisnikarji. 
 
 
Sestanek je bil zaključen ob 20.30 uri. 

 

Zapisala: 

Iris Vencelj                                                                                                  Janez Bizjak 

Sekretarka ZDPS                                                                               Predsednik ZDPS 

         
 

 


