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

IO-ZDPS-2015-06

Zapisnik 6. seje Izvršnega odbora ZDPS
Datum sestanka: 19.05.2015 ob 17:30
Kraj: prostori ŠD Sloga, Ljubljana
Prisotni: Dušan Gorše, Erika Sebanc, Matej Kršinar, Jože Skrbinek, Simon Bračič,
Stanislav Novak, Vlado Rumiha
Povabljeni: Srečo Španič, Dragan Antonijević in predsednik NO Peter Menciger, ki se
povabilu ni odzval.
Opravičeno odsoten: Sebastjan Kokalj

Dnevni red:
1. Pregled sklepov zadnje seje IO in dosedanje aktivnosti
2. Tekmovalno registracijska komisija
3. Komisija za logistiko
4. Sodniška komisija
5. Finančno stanje ZDPS
6. Izbira selektorja moške članske reprezentance
7. Ženska članska reprezentanca
8. Razno
Dušan Gorše pozdravi prisotne in na kratko obrazloži namen današnjega sestanka.
Ad1) Pregled sklepov zadnje seje IO in dosedanje aktivnosti
Dušan Gorše predstavi:
- sklepe na zadnjem sestanku IO in njihovo realizacijo.
- Statut ZDPS, ki je bil spremenjen na zadnji izredni skupščini je potrjen s strani
UE. Vse kar je bilo potrebno urediti pri pristojnih institucijah je dokončno
urejeno.
- Imel je tudi sestanek s predsednikom NO. Pogovor je bil na nivoju in
pripravljenost na sodelovanje z obeh strani.
- V začetku meseca se je sestal z Aleksandrom Čančom v Velenju, kjer bo z
naslednjim letom ustanovljen nov klub. V zvezi s tem bo 22.8.2015 v Velenju
organiziran promocijski turnir.
- Pričelo se je s slovničnim popravljanjem obstoječih pravilnikov ZDPS.
Trenutno je dokončan Sodniški etični kodeks.
- V nedeljo, 24.5.2015 bo organiziran promocijski dan petanke v Klubu mladih v
Zalogu. S prošnjo za pomoč se je na ZDPS obrnila Tatjana Krušič.
Sklep št. 1: ZDPS za potrebe promocijskega turnirja v Velenju prispeva vodjo
tekmovanja in sodnika ter pripravi ustrezno darilo v obliki plakete oz. krožnika.
Za realizacijo sklepa je odgovoren sekretar Zveze.
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Sklep št. 2: Vodja promocijskega dneva v Klubu mladih je Kaja Jamnik,
pomočnik je Klemen Poljanšek.

Ad2) Tekmovalno registracijska komisija
Komisija za TP je poslala dopis na društva, v katerem pozivajo društva, da se aktivno
vključijo v spremembe TP in POT. V naslednjem tednu se Komisija za TP dobi na
prvem sestanku.
Na prvem letošnjem DP je prišlo do napake pri podelitvah pokalov, saj so manjkale
medalje. Ravno tako ni bilo krogov na razpolago.
Potrebno je zamenjati datum finala ekipnega DP, ker sovpada z datumom
Evropskega prvenstva za člane v Bolgariji.
Dušan Gorše predlaga, da spremembe Poslovnika o organizaciji tekmovanj in
spremembe Poslovnika o delu z reprezentancami vodi Stanislav Novak.
Sklep št. 3: Komisija za TP pred naslednjim sestankom IO, ki bo okrog 20.
junija, pripravi grobi osnutek novega TP.
Sklep št. 4: TRK manjkajoče medalje podeli na DP trojk.
Sklep št. 5: TRK določi nov datum finala ekipnega DP in o tem obvesti društva.

Ad3) Komisija za logistiko
Pipravljeni so že vsi pokali in medalje pri najboljšem ponudniku. Išče se še vedno
najboljša varianta za tepihe za izbijanje.
Sklep št. 6: Komisija za logistiko pripravi stroškovnik za nabavo tehnično
materialnih sredstev. Stroškovnik predstavi na naslednjem sestanku IO ZDPS.
Ad4) Sodniška komisija
Pripravili so nove majice in flise za nove sodnike. Oboje je že v tiskanju potrebnih
oznak. Simon Bračič predlaga, da se natisnejo bianko obrazci (licence sodnikov). Na
njih se bo ročno vpisovalo potrebne podatke, ki bodo potrjeni s strani SK s štampiljko
Zveze. Predsednik Zveze predlaga priponke z imenom sodnika in datumom
veljavnosti licence.
Potrebno je do konca celovito urediti in izpeljati postopek izplačevanje sodnikov, saj
je trenutno nastal problem, ker je potrebno ta znesek prijaviti v dohodnino.
Sklep št. 7: Do naslednjega IO predsednik SK pripravi pisni predlog
izplačevanja sodniških stroškov in ureditev licenčnih izkaznic sodnikov.
Ad5) Finančno stanje ZDPS
Erika Sebanc poda informacijo o trenutnem finančnem stanju ZDPS.
Vsa društva so plačala registracijo za letošnjo sezono, ravno tako tudi licence za
igralce. Poplačan je dolg do Balinčka d.o.o., plačana je FIPJP in plačani so sodniki
za preteklo sezono. Potrebno bo še plačati kotizacijo za CEP in Evropski pokal.
Potrebno je urediti plačilno kartico za potrebe plačevanja preko interneta.
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Sklep št. 8: Erika Sebanc in Matej Kršinar pripravita predlog za plačilno kartico.
Prav tako zagotovita vse potrebno za poplačilo CEP in Evropskega pokala ter o
izvedenih aktivnostih seznanita IO na prvi naslednji seji IO.
Ad6) Izbor selektorja za moško člansko repezentanco
Na razpis za selektorja moške članske reprezentance je prispela le ena prijava.
Prijavil se je Srečo Španič, ki je bil tudi povabljen na sestanek IO, kjer je podrobneje
predstavil svoj program dela ter odgovarjal na zastavljena vprašanja članov IO
ZDPS.
Sklep št. 9: Za selektorja moške članske reprezentance se potrdi Srečo Španič,
za dobo 4 let.
Sklep št. 10: Selektor operativno sodeluje s predsednikom TRK, ki povezuje
selektorja, IO in Komisijo za logistiko.
Sklep št. 11: TRK skupaj s selektorjem pripravi dopis organizatorju EP. Pripravi
se najcenejša varianta za nastop na EP (prevoz, nastanitev,…) in prošnja za
morebitne sponzorje. Pri tem neposredno sodeluje predsednik komisije za
logistiko. O izvedbi aktivnosti predsednik TRK seznani IO ZDPS na prvi
naslednji seji IO ZDPS.
Ad7) Ženska članska reprezentanca
Selektor ženske članske reprezentance, Dragan Antonijević predstavi letošnje SP za
članice. Letošnje SP je v Bangkoku na Tajskem. Pojavlja se možnost poceni kart za
Tajsko. Vprašanje je ali je ZDPS pripravljena prispevati 1.000,00 – 1.500,00 eur,
ostalo bo priskrbel selektor Dragan Antonijevič.
Predsednik ZDPS izpostavi, da je potreben transparentni izbor reprezentance, saj se
na to temo tako pri ženski kot pri moški reprezentanci s strani članstva Zveze
pojavljajo pomisleki o načinu in postopkih izbora. Zavedati se je potrebno tudi, da so
stroški zelo visoki glede na finančno stanje Zveze. Nadalje predlaga, da člani IO
ZDPS, posebno pa strokovna komisija Zveze za to področje (TRK), temeljito
premislijo o možnosti odločitve morebitne udeležbe ženske reprezentance na SP.
Svoje odločitve za ali proti bodo predsednik TRK in vsi člani IO ZDPS predstavili na
seji IO namenjeni predvsem tem vprašanju. Seja IO ZDPS mora biti izvedena v
najkrajšem možnem času.
Sklep št. 12: Naslednji sestanek IO na temo reprezentanc je 9.6.2015 ob 18:00 v
prostorih BK Fužine.

Ad8) Razno
Dragan Antonijević predlaga tečaj za trenerje, da bi znali v klubih pokazati mladim
osnove petanke. Jože Skrbinek predlaga, da se pripravi koncept delavnic za trenerje.
Matej Kršinar in Dragan Antonijević bosta pripravila koncept delavnic do naslednjega
sestanka IO in ga tam tudi predstavita.
V zadnjem tednu maja oziroma v začetku junija bo predsednik ZDPS s sodelavci
obiskal društvo Arnika. Na sestanek z društvom Arnika se povabi tudi društvo
Splavar. Obisk in izvedbo sestanka organizira sekretar Zveze.
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V začetku junija (možno tudi prej) se bo predsednik Zveze s sodelavci sestal s
predstavniki BZS v zvezi nadaljnjega sodelovanja na podlagi medsebojnega
sporazuma o sodelovanju.
Sestanek je bil zaključen ob 20:40 uri.
Zapisal:
Matej Kršinar
Sekretar ZDPS

Dušan Gorše
Predsednik ZDPS
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