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

IO-ZDPS-2015-07

Zapisnik 7. seje Izvršnega odbora ZDPS
Datum sestanka: 09.06.2015 ob 18:00
Kraj: prostori ŠD Sloga, Ljubljana
Prisotni: Dušan Gorše, Erika Sebanc, Matej Kršinar, Jože Skrbinek, Simon Bračič, ,
Vlado Rumiha
Povabljeni: Srečo Španič, Dragan Antonijević in predsednik NO Peter Menciger, ki se
povabilu ni odzval.
Opravičeno odsoten: Stanislav Novak, Sebastjan Kokalj

Dnevni red:
1. Moška članska reprezentanca
2. Ženska članska reprezentanca
3. Razno
Dušan Gorše pozdravi prisotne in na kratko obrazloži namen današnjega sestanka.
Ad1) Moška članska reprezentanca
- potrebno je urediti dokončno prijavo moške članske reprezentance in vse
druge potrebne aktivnosti za EP v Bolgariji. Širši izbor kandidatov za moško
reprezentanco je predstavil selektor Španič.
- za kongres na EP v Bolgariji je potrebno podati predloge in delegirati
predstavnika ZDPS. Predstavnika za kongres bo določil in pooblastil IO ZDPS
na sestanku IO pred odhodom moške reprezentance na EP.
- 2.890,00 € predstavlja skupni strošek za udeležbo na EP v Bolgariji.
- predsednik ZDPS apelira na selektorja in ostale člane IO in Zveze, da se
potrudijo
zagotoviti
tudi
kakšna
dodatna
namenska
sredstva
(sponzorstva,donatorstvo), da bi na ta način razbremenili za ta dogodek že
zagotovljeno višino sredstev.
Sklep št. 1: Moška reprezentanca se udeleži EP v Bolgariji. Strošek udeležbe (4
igralci + selektor) krije ZDPS. Za izvedbo projekta v zvezi z udeležbo na EP je
odgovoren selektor Srečo Španič. Morebitna pridobljena namenska
sponzorska ali donatorska sredstva se porabijo namensko za poravnavo plačil
stroškov udeležbe moške državne reprezentance na EP in so evidentirana s
strani ZDPS. Za višino namensko pridobljenih sredstev se zmanjša strošek
ZDPS.
Ad2) Ženska članska reprezentanca
Dragan Antonijević predstavi dosedanje delo in rezultate ženske reprezentance.
Letos je cilj, v kolikor se SP udeležijo, preboj med 16 najboljših. Opravil je pogovor z
desetimi kandidatkami, treningov in izbora se jih bo udeležilo osem, to so štiri
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reprezentantke iz prejšnjega leta: Kaja Jamnik, Tea Kršinar, Darinka Kujavec,
Tatjana Šeruga, poleg njih so še: Mojca Herbst, Veronika Prohart, Jera Šeruga, Erika
Sebanc.
Predstavil je koliko bi znašala cena prevoza in nastanitve. Pripravljen je najti
sponzorska sredstva.
Jože Skrbinek predlaga, da se reprezentanco pošlje na SP v Bankok (Tajska),
vendar le v primeru, če je to možno glede na finančno stanje Zveze.
Erika Sebanc je skeptična glede odhoda ženske reprezentance, saj trenutno
finančno stanje Zveze tega ne omogoča.
Sklep št. 2: IO se je seznanil z možnostmi udeležbe ženske reprezetance na SP.
Dragan Antonijević je predstavil tudi okvirni stroškovnik.
Sklep št. 3: Glede na predvidene finančne obveznosti zveze v letošnjem letu je
sedaj nemogoče opredeliti namenska sredstva za odhod ženske reprezentance
na SP. Ker je rok za prijavo 1.10.2015 in, če se do takrat pojavi možnost, da je
udeležba možna glede na finančno stanje zveze, se dokončna odločitev o
odhodu ženske reprezentance na SP na Tajskem sprejme na sestanku IO v
začetku meseca septembra.
Sklep št. 4: V primeru, da se zagotovijo namenska sredstva (sponzostvo,
donatorstvo) za stroške udeležbe ženske reprezentance na SP v celoti in je
izbor ženske reprezentance opravljen v skladu s predstavljenim programom
selektorja Antonijeviča, IO ZDPS načelno nima zadržkov, da se ženska
reprezentanca SP udeleži. Dokončno odločitev bo IO ZDPS sprejela na seji, ki
bo sklicana takoj po tem, ko selektor Antonijevič seznani vodstvo Zveze, da so
namenska sredstva (spozorstvo, donatorstvo)v celoti zagotovljena.
Ad3) Razno
- Promocijski turnir 22.8.2015 v Velenju - potrjeno.
- Predsednik Dušan Gorše poda trenutno finančno stanje ZDPS.
- Naslednji sestanek bo v znamenju novega tekmovalnega pravilnika.
- Naslednji sestanek IO bo 22.6.2015 ob 18.00 uri v prostorih BK Brdo.
- Zaradi daljše opravičene odsotnosti sekretarja Zveze se na naslednjem
sestanku IO ZDPS poišče ustrezna rešitev.
Sestanek je bil zaključen ob 20:00 uri.
Zapisal:
Matej Kršinar
Sekretar ZDPS

Dušan Gorše
Predsednik ZDPS
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