ZVEZA DRUŠTEV PETANKE SLOVENIJE
Izvršni odbor
Balinarska pot 7
1260 Ljubljana
Slovenija
E-pošta: predsednik@zdps.si

IO-ZDPS-2015-03

Zapisnik 3. seje Izvršnega odbora ZDPS
Datum sestanka: 31.03.2015 ob 18:00
Kraj : sedež ZDPS (prostori BK Polje), Ljubljana
Prisotni: Dušan Gorše, Matej Kršinar, Jože Skrbinek, Simon Bračič, Stanislav Novak,
Vlado Rumiha, Sebastjan Kokalj
Opravičeno odsotna: Erika Sebanc
Na sejo IO je bil v skladu s pravili vabljen tudi predsednik NO ZDPS a se seje ni
udeležil.
Dnevni red:
1. Informacija predsednika ZDPS o dosedanjih aktivnostih
2. Spremembe statuta ZDPS in poslovnika o delu skupščine ZDPS
3. Tekmovalna registracijska komisija
4. Sodniška komisija
5. Ustanovitev komisije za logistiko
6. Finančno stanje ZDPS
7. Spletna stran ZDPS
8. Razno
Ad1) Informacija predsednika ZDPS o dosedanjih aktivnostih
 Prejeta je odločba UE o zamenjavi predsednika ZDPS
 Urejen je AJPES in davčni urad
 Izdelan je nov žig ZDPS
 Izbrisal se je poštni predal, pooblaščenci pa bodo poleg predsednika: Drago
Vorih, Matej Kršinar, Erika Sebanc
 Urejeno je finančno poslovanje z NLB, pooblaščena sta Dušan Gorše in
Sebastjan Kokalj, izbrisana (uničena) je tudi kartica Eurocard, ki se je glasila
na Marka Brajerja.
 V pripravi je dopis za kontaktiranje Zveze ledvičnih bolnikov Slovenije, ki ga
vodi Laura Bračič
 Barbara Lemut je opozorila, da ni bila na prejšnji seji IO določena višina
kotizacije za nastopanje v ligi, ki je bila lansko leto 50,00 €.
Sklep št. 1: Kotizacija za nastopanje v ligi ostane enaka kot lansko sezono
(50,00 €).
Ad2) Spremembe statuta ZDPS in poslovnika o delu skupščine ZDPS
 Pregled čistopisa končne verzije statuta in poslovnika
 Določitev datuma izredne skupščine in priprava vabila z gradivom
 Vloga na UE za spremembo statuta ZDPS

1

Zapisnik 3. seje izvršnega odbora ZDPS

31. marec 2015

Sklep št. 2: Žige imajo v posesti: sekretar, predsednik TRK, blagajnik. Vlado
Rumiha komisijsko uniči stari žig.
Sklep št. 3: Izredna skupščina se skliče za 16.4.2015 ob 18. uri v prostorih ŠD
Zarja.
Sklep št. 4: Če bo statut potrjen se odda vlogo za spremembo statuta na
Upravno enoto.
Ad3) Tekmovalna registracijska komisija
 Jože Skrbinek poda informacije o poteku in rezultatih registracije 2015
 Rok prijav za tekmovanja na spletni strani.
 Koledar tekmovanj 2015 – dodelitev organizacij
 Masters 2015:
o MASTERS, letos bomo igrali MIX TROJKE.
o Najboljših 16 v moški konkurenci in najboljših 8 v ženski konkurenci po
lestvici Tour.
o Prvih 8 igralcev v eno skupino, drugih 8 igralcev v drugo in 8 igralk v
tretjo skupino.
o Žrebamo iz vsake skupine po enega igralca in dobimo 8 trojk, ki jih
razdelimo v dve skupini po 4. Igra se cup sistem napredujeta po dve
trojke iz vsake skupine, v nadaljevanju polfinale in finale. Igra se brez
časovne omejitve do 13.
o Pogoj: V primeru, da se za Masters ne prijavi zadostno število igralcev,
to je zadostno število igralcev in igralk za sestavo šestih trojk je Masters
odpovedan.
o V kolikor se posamezne trojke zaradi nepopolnih prijav ne da zapolniti
se pozove naslednjega igralca – igralko na lestvici Tour.
 Predlog ustreznih rešitev za vodenje tekmovanj (seja IO sklep št. 9)
 Reprezentančna tekmovanja 2015
 Ustanovitev komisije za pripravo celovitega TP, Poslovnika o organizaciji
tekmovanj in Poslovnika o delu z državnimi reprezentancami
Sklep št. 5: Predstavljeni koledar za leto 2015 se potrdi, za veterane in
natančno izbijanje se TRK dogovori za organizacijo v roku 1 meseca.
Sklep št. 6: Na spletni strani se objavi zadnji potrjeni Tekmovalni pravilnik.
Sklep št. 7: Prijave na spletni strani se podaljša do 23:59 ure.
Sklep št. 8: V Tekmovalnem pravilniku se na podlagi predloga TRK spremeni
25. člen, ki opredeljuje način tekmovanja Masters. Prijave na Masters so možne
najkasneje do 1 tedna pred tekmovanjem.
Sklep št. 9: Četrtfinale Pokalnega tekmovanja se odigra med tednom, polfinale
in finale pa v soboto.
Sklep št. 10: O udeležbi reprezentanc na mednarodnih tekmovanjih v letošnjem
letu, bo IO ZDPS odločal na eni izmed naslednjih sej.
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Sklep št. 11: Vodenje tekmovanj v letošnji sezoni ostane enako kot do sedaj.
Ustrezne rešitve glede vodenja tekmovanj v prihodnjih sezonah bodo rešene z
novim Tekmovalnim pravilnikom, ki bo pripravljen do konca letošnjega
septembra.
Sklep št. 12: Spremeni se 30. člen Tekmovalnega pravilnika, in sicer: brišejo se
pokali pri tekmovanjih TOUR in Pokalnem tekmovanju, pri tekmovanju Masters
se namesto sponzorskih nagrad za prva tri mesta podeli medalje.
Sklep št. 13: Delovna komisija: Skrbinek Jože - vodja, Antonijević Dragan,
Jamnik Kaja, Kirbiš Bogdan, Dovžan Matevž, Bračič Simon, Novak Stanislav.
Mandat komisije je od danes do 30.11.2015. Poseben akt, v katerem bo določen
končni cilj ter smernice za delo strokovne komisije bo poslan vodji delovne
skupine in ostalim članom IO ZDPS po elektronski pošti v roku sedmih dni.
Ad4) Sodniška komisija
Predsednik SK Simon Bračič je podal informacijo o dosedanjem delu SK in predloge:
 Spremembe sodniškega pravilnika ZDPS so bile poslane vsem članom IO
ZDPS.
 Tečaj za sodnike ZDPS.
 Delegiranje sodnikov za sezono 2015 bo končano do 7.4.2015.
 Iz Sodniške komisije se razrešita: Iztok Mlakar, Hinko Prusnik
o Predlaga se nova sodniška komisija v sestavi:
o Simon Bračič – predsednik
o Darinka Kujavec
o Klemen Poljanšek
o Marjana Živič
o Drago Vorih
Sklep št. 14: Problematika sodnikov se še enkrat pošlje društvom.
Sklep št. 15: Sodniški pravilnik se bo potrjeval po potrditvi Statuta na izredni
skupščini.
Sklep št. 16: Predlagana sodniška komisija se potrdi.
Ad5) Ustanovitev komisije za logistiko
Dušan Gorše predlaga ustanovitev komisije za logistiko, ki bo skrbela za:
 organizacijo potovanj za potrebe ZDPS (reprezentance)
 nabavo materialno-tehničnih sredstev
Člani komisije:
 Vlado Rumiha - vodja
 Milan Puh
 Darc Erdeljc
 Karmen Erdeljc
 Veronika Prohart
 Tone Pleško
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Dušan Gorše predlaga poenotenje reprezentančnih dresov in lastninjenje le teh.
Sklep št. 17: Potrdijo se člani komisije. Mandat komisije velja do preklica.
Poseben akt, v katerem bo določen končni cilj ter smernice za delo strokovne
komisije bo poslan vodji delovne skupine in ostalim članom IO ZDPS po
elektronski pošti v roku sedmih dni. Ključe od omaric na sedežu ZDPS je
Simon Bračič predal Vladu Rumihi.
Sklep št. 18: Reprezentančna oblačila, ki so financirana s strani zveze se
vračajo v ZDPS. Majice ostanejo članom reprezentanc.
Ad6) Finančno stanje ZDPS
Sebastjan Kokalj predstavi trenutno finančno stanje. Registracijo in licence so
zaenkrat plačali Brdo, Domžale in Polje. Nekatera društva morajo poravnati še
stroške za sodnike, katere mora ZDPS še izplačati.
Prišlo je do preplačila nastanitve in prehrane za udeležbo na SP posamezno.
Preplačilo se bo odštelo od obračunanih potnih stroškov.
Sklep št. 19: TRK mora poslati račune blagajniku ZDPS.
Ad7) Spletna stran ZDPS
 prenovljena je spletna stran in oglasna deska
 stara vsebina je dostopna preko povezave v meniju
 urejevalca vsebine na spletni strani ZDPS v bodoče bosta Miha Butinar in
Klemen Poljanšek
 sprememba paketa gostovanja spletne strani pri ponudniku Domovanje.com
(neomejen prostor na strežniku za spletno stran in poštne predale) – strošek
bo višji ca. 9,00 € na leto.
Sklep št. 20: Spremeni se paket gostovanja.
Ad8) Razno
Pod točko razno ni bilo razprave.
Sestanek je bil zaključen ob 21:00 uri.
Zapisal:
Matej Kršinar
sekretar ZDPS
ZDPS

Dušan Gorše
predsednik

4

