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

IO-ZDPS-2015-08

Zapisnik 8. seje Izvršnega odbora ZDPS
Datum sestanka: 22.06.2015 ob 18:00
Kraj: prostori ŠD Brdo, Ljubljana
Prisotni: Dušan Gorše, Erika Sebanc, Antonijević Dragan, Simon Bračič, Vlado
Rumiha, Novak Stanislav in Prohart Veronika
Povabljeni: Srečo Španič (selektor m.repr.), Jamnik Kaja (TRK) in predsednik NO
Peter Menciger, ki se povabilu niso odzvali.
Opravičeno odsoten: Sebastjan Kokalj in Skrbinek Jože (na sestanku ga je s polnimi
pooblastili zastopal Antonijević Dragan iz TRK)
Dnevni red:
1. Daljša odsotnost sekretarja Zveze
2. Pregled realizacije sklepov prejšnjih sej IO ZDPS
3. TRK – poročanje o delu
4. Priprava novel poslovnika o organizaciji tekmovanj in poslovnika o delu z
državnimi reprezentancami.
5. Komisija za logistiko – poročanje o delu
6. Sodniška komisija – poročanje o delu
7. Sponzorska in donatorska sredstva
8. Razno
Dušan Gorše pozdravi prisotne in obrazloži namen in pomembnost današnje
sestanka glede na zadnje dogodke. S tem v zvezi predlaga, da se dnevni red seje
dopolni z dodatnima točkama dnevnega reda, in sicer:
1. Državno prvenstvo trojk Janče 2015 pod zap. štev. 8
2. Točka Razno se obravnava pod zap. št. 9
Dopolnitev dnevnega reda je bila soglasno sprejeta.
Ad1) Daljša odsotnost sekretarja Zveze
Predsednik Zveze seznani člane IO v zvezi z opravičeno daljšo odsotnostjo
sekretarja Zveze Kršinar Mateja. S tem v zvezi je predsednik pisno obvestil vsa
društva in predlagal v potrditev Prohart Veroniko, ki bi za čas trajanja odsotnosti
sekretarja Zveze, vendar najdlje do jesenske skupščine, opravljala kot vršilka
dolžnosti (v.d.) določene administrativne zadeve za potrebe IO in Zveze. Skrb za
urejanje spletne strani Zveze in objavljanje člankov, zapisnikov…itd., še naprej
opravlja Kršinar Matej. Vsa društva so se s predlogom strinjala in ga pisno potrdila.
Sklep št. 1: Veronika Prohart opravlja kot v.d. sekretarja Zveze s polnimi
pooblastili določene administrativne zadeve za potrebe IO in Zveze do prihoda
Kršinar Mateja, oziroma najkasneje do jesenske skupščine Zveze. Zadeve v
zvezi z urejanjem uradne spletne strani opravlja še naprej Kršinar Matej.
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Ad2) Pregled realizacije sklepov prejšnjih sej IO ZDPS
- Realizacija predloga SK o načinu izplačevanja sodniških stroškov
Predsednik SK ZDPS Bračič Simon je seznanil člane IO s predlogom o načinu
izplačil sodniških stroškov, ki bo poenostavil dosedanji način izplačevanja
nadomestil. Nov način izplačevanja sodniških stroškov se naj bi začel uporabljati s
septembrom 2015.
- Stroškovnik nabave MTS za potrebe Zveze in izdatki v zvezi z
reprezentancami
Predsednik komisije za logistiko Rumiha Vlado predstavi dosedanje aktivnosti v zvezi
z nabavo pokalov, »plaht« in krogel za natančno izbijanje. Po načrtih naj bi bilo oboje
nabavljeno do avgusta meseca. Izdelan je stroškovnik predvidenih finančnih
sredstev. Višina finančnih sredstev ne odstopa od predvidenih namenskih sredstev
za nabavo MTS v tem letu. Zveza je že poplačala storitve v zvezi nabav pokalov in
medalj za tekmovanja pod okriljem ZDPS. Predvidena je le še nabava plaket, ki pa
ne predstavljajo velikega izdatka. Predsednik komisije predstavi tudi višino do sedaj
že plačanih stroškov namestitve moške reprezentance na EP v Bolgariji. Stroški poti
na EP še niso plačani, se pa išče finančno najugodnejši način prevoza.
- Pravilnik o oblačilih državnih reprezentanc v petanki
Veronika Prohart in Rumiha Vlado predstavita Pravilnik o oblačenju državnih
reprezentanc. Projekt je realizirala Veronika in je v finalizaciji. Ob tem se je izvedlo
tudi povpraševanje po najboljšem ponudniku. Pridobljeno je bilo več ponudb, a le ena
je odgovarjala potrebam in finančnim zahtevam ZDPS.
- Pridobitev bančne kartice za potrebe ZDPS
Za zagotovitev določenih rezervacij (npr. letalskih kart) in plačila določenih storitev, je
potrebno zagotoviti plačilno kartico za potrebe ZDPS. Takšen primer je že sedaj ko
se iščejo naugodnejše variante potovanja reprezentance na EP v Bolgariji.
- Udeležba moške reprezentance na EP v Bolgariji
Nastanitev glede moške reprezentane je že urejena in plačana.
Sklep št. 2: IO se je seznanil s predlogom SK ZDPS v zvezi z novim načinom
izplačevanja sodniških stroškov. SK ZDPS pripravi končni dokument in
obvestilo v zvezi z novim načinom izplačevanja sodniških stroškov do
09.07.2015. Oba dokumenta se posredujeta vsem društvom. Nov način
izplačevanja sodniških stroškov se začne izvajati 01.09.2015. Za realizacijo
sklepa je odgovorna Sebanc Erika.
Sklep št. 3: IO se je seznanil s stroškovnikom in potekom nabave MTS in plačili
stroškov nastanitve moške reprezentance na EP. Odgovoren za izvedbo načrta
nabav in stroškov v zvezi udeležbe na EP je Rumiha Vlado. Pri tem mu
neposredno nudita pomoč predsednik TRK Skrbinek Jože in selektor moške
reprezentance Španič Srečo.
Sklep št. 4: Člani IO so se seznanili s projektom in ga kot takega potrjujejo.
Pravilnik o oblačilih državnih reprezentanc v petanki s prilogami mora biti
končan najkasneje do 10.06.2015. Nato se ga dokončno potrjuje na seji IO
ZDPS in objavi na spletni strani ZDPS. Odgovorna za izvedbo je Veronika
Prohart, za lektoriranje, obravnavo in potrjevanje na seji IO v mesecu juliju2015
pa Sebanc Erika.
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Sklep št. 5: IO se strinja s tem, da se za potrebe ZDPS nabavi plačilno kartico.
Za izvedbo sklepa je odgovorna Sebanc Erika, ki zagotovi pridobitev kartice
pod naugodnejšimi pogoji. Kartica se hrani pri blagajniku ZDPS.
Sklep št. 6: IO se seznanili z odhodom moške članske reprezentance.
Nastanitev za 5-ih oseb (štirje tekmovalci in selektor) je bila že plačana.
Ad3) TRK – poročanje o delu
- Tekmovalni pravilnik 2016
Antonijević Dragan seznani IO, da do petka 19.6.2015 od klubov ni bilo prejetih
nobenih predlogov glede novele tekmovalnega pravilnika. Glede posodobitve
pravilnika pove, da se delovna skupina do sedaj še ni uspela sestati, vendar pa so v
intenzivni fazi priprav pravilnika trenutno na individualni pripravi. Do roka bo nov
pravilnik sestavljen in pripravljen dokončno.
Gorše Dušan zahteva in poudari potrebo, da je predlog novele pravilnika v pisni obliki
predstavljen IO ZDPS še pred 10.07.2015.
- Uvedba disciplinskih postopkov
IO se seznani, da so bili s strani TRK in sodniške komisije podani predlogi za uvedbo
disciplinskih postopkov zoper naslednje člane ZDPS: Tatjana Šeruga (BŠD Brdo),
Bogdan Zorc, Todor Banovski, Hinko Prusnik, Karel Cajhen (ŠD Sloga), Valter
Gregor Oprešnik, Rok Mihič- igralca (PŠD Hribovci) in Rasim Đogić (BŠD FužineMedvedi).
- Anketa FIPJP (Claude Azema) v zvezi z Olimpijskimi igrami
Dragan Antonijević pove, da je Tekmovalno registracijska komisija izpolnila ankteto,
ki je bila posredovana iz strani F.I.P.J.P. Petanka kot šport ima v okviru Zveze vseh
iger s kroglami možnost, da bi se udeležila Olimijskih iger, ki bodo leta 2024 potekala
v Parizu. FIPJP prosi nacionalne zveze za pomoč s tem, da izpolnimo anketo in
objavimo na svoji spletni strani povezave do gradiv, ki jih pripravlja posebna komisija
pri FIPJP.
- Reprezentančni karton
Potrebno je narediti celosten reprezentančni karton v skladu s Poslovnikom o delu z
državnimi reprezentancami. Iz tega reprezentančnega kartona na bodo razvidne vse
potrebne informacije o reprezentantu.
Sklep št. 7: IO se je seznanil glede priprav pravilnika, da TRK individualno dela
na teh zadevah, vendar IO nalaga TRK-ju, da pripravi predlog oz. osnutek
novele tekmovalnega pravilnika in ga posreduje članom IO do 10.07.2015.
Predviden sestanek, kjer se IO s tem seznani je konec avgusta, začetek
septembra. Dokončni datum bo še določen. Za izvedbo sklepa je odgovoren
predsednik TRK.
Sklep št. 8: Pri nadaljnjih organizacijah tekmovanj pod okriljem ZDPS mora
TRK uporabiti vso znanje in razpoložljiva sredstva v okvirih aktov ZDPS, tako
pred kot v času izvedbe tekmovanj s ciljem zagotoviti nemoteno izvedbo
tekmovanj. Svoje delo neposredno načrtuje z organizatorjem tekmovanja na
podlagi poslovnika o organizaciji tekmovanj in Tekmovalnega pravilnika
(ustrezno število igrišč in ureditev tekmovalnega prostora, razsvetljave,
zagotovitev varnosti…itd.) V času poteka tekmovanja neposredno sodeluje s
sodniki na igrišču. Pri odločanju o poteku tekmovanja se uporablja institut
Žirije tekmovanja. TRK mora zagotoviti vse potrebno za obveščanje
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tekmovalcev na tekmovanju. Za to ima na razpolago mobilno ozvočenje v
primeru, da organizator le-tega nima.
V primeru, da pride do kakršnih koli kršitev na tekmovanju, ki so sankcionirana
po internih aktih, se naj te kršitve, tako s strani TRK kot sodnikov, pravilno
evidentirajo in posredujejo disciplinskemu organu ZDPS.
Za izvedbo vsebine sklepa je odgovoren za področje TRK predsednik TRK, za
področje sodniškega dela pa predsednik sodniške komisije.
Sestanek TRK in SK z vodstvom Zveze se izvede dne 02.07.2015 ob 18.00 uri v
prostorih BŠD Zarja.
Sklep št. 9: Anketa F.I.P.J.P je bila s strani TRK izpolnjena. Prošnja FIPJP v
zvezi z Olimpijskimi igrami, ki bodo v letu 2024 potekale v Parizu se po
elektronski pošti pošlje Kršinar Mateju, ki na spletni strani ZDPS objavi dve
spletni povezavi glede tega. Za izvedbo sklepa je odgovoren Antonijević
Dragan.

Ad4) Priprava novel poslovnika o organizaciji tekmovanj in poslovnika o delu z
državnimi reprezentancami
Slavko Novak je posredoval gradivo obeh poslovnikov vsem članom IO. Iz
predstavljene izhaja, da se mora tekst poslovnikov novelirati in uskladiti s
pripravljajočo novelo tekmovalnega pravilnika.
Sklep št. 10: Člani IO so dolžni na pripravljeno gradivo posredovati svoje
pripombe in predloge v zvezi s Poslovnikom o organizaciji tekmovanj in
Poslovnikom o delu z državnimi reprezentancami. Pripombe in predloge je
potrebno posredovati Novak Stanislavu do 10.07.2015.
Ad5) Komisija za logistiko – poročanje o delu
Pregleda se naj, ali je dovolj krogov v lasti Zveze za potrebe izvajanja nadaljnjih
tekmovanj. MTS se morajo natančno evidentirati. V primeru, da posamezno društvo
teh krogov nima, naj komisija za logistiko skupaj z posameznim društvom to uredi oz.
nabavi. Finančni strošek nabave krogov nosi društvo, ki je naročilo nabavo krogov.
Vlado Rumiha pove, da se bodo v roku 14-ih dni, zaradi boljših pogojev skladiščenja,
vsa MTS in arhiv ZDPS, preselila iz ŠD Vila Ana, v poseben, za to določen prostor v
ŠD Zarja. Istočasno se bo opravil tudi natančen popis MTS.
- Odločitev o izbiri izvajalca športne opreme
Veronika Prohart pove, da so bile zbrane ponudbe od večih ponudnikov. Od
določenih izdelovalcev športne opreme odgovora nismo prejeli. Povpraševanje je
temeljilo na pripravljenem Pravilniku o oblačilih državnih reprezentanc v petanki
Sklep št. 11: Najkasneje do 10.07.2015 se prenese arhiv in MTS s sedeža Zveze
na ŠD Zarja in izvede popis sredstev Zveze. Za izvedbo sklepa sta odgovorna
Gorše Dušan in Rumiha Vlado.
Sklep št.12: IO potrjuje, da se glede na najboljšega ponudnika šporne opreme –
oblačil za potrebe državnih reprezentanc v petanki izbere RODEO TEAM d.o.o.
Ad6) SK ZDPS – poročanje o delu
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V 2. točki smo se že seznanili glede načina izplačevanja finančnih stroškov za
sodnike.
Sklep št. 13: pri izvajanju tekmovanj mora SK pripraviti predlog ukrepov v zvezi
izvajanja sodniških aktivnosti v nadaljevanju tekmovalne sezone. SK mora
striktno izvajati določila, ki so oz. bodo predvidena z internimi akti oz. ki so
določena z mednarodnimi pravili igranja.
SK mora ponovno preveriti koledar tekmovanj in s tem v zvezi napotitev
sodnikov na tekmovanja pod okriljem ZDPS za prihajajoča tekmovanja.
Ad7) Sponzorska in donatorska sredstva
G. Lipovšek je podal predlog predsedniku ZDPS glede Dormea. Dormeo vsak mesec
podarja oz. sponzorira 1000 evrov različnim organizacijam, na podlagi klikov na
spletni strani. Od 01.07.2015 do 31.07.2015 (to bo omogočeno tudi v mesecu
avgustu...) je možno »podariti« klik na spletni strani Dormea, spletna povezava tega
je na družbenem omrežju Facebook.
Dragan Antonijević pove, da je za žensko reprezentanco zbranih do sedaj 500 evrov,
potrebno je samo še podpisati pogodbo. Na osnovi določenih pravil in priporočil je
napisana prošnja za donacijo glede ženske reprezentance. Izdelana je tudi
donatorska pogodba, ki se je prejšnja leta že uporabljala.
Erika Sebanc pove, da je naredila seznam podjetij, ki jih je Zveza v preteklosti že
kontaktirala, naredila je tudi seznam na odgovore podjetij, glede tega, kaj lahko
ponudijo.
Sklep št. 14: IO se je seznanil z aktivnostmi na tem področju in naproša vse
člane Zveze, da se aktivno vključijo, ter na ta način pomagajo pridobiti dodatna
sredstva v proračun ZDPS.
Pri TRK so pripravljeni osnutki oz. obrazci za donatorska in sponzorstva. IO
poziva člane Zveze, da pridobijo obrazce in jih izpolnjene pošljejo na naslove,
kjer bi lahko pridobili sponzorska oz. donatorska sredstva.
Ad8) Državno prvenstvo trojk Janče 2015
Predsednik ZDPS izpostavi, da morata TRK in Sodniška komisija dosledno
upoštevati določila Tekmovalnega pravilnika, Poslovnika o organizaciji tekmovanja in
Sodniškega pravilnika. V novem (noveli) tekmovalnem pravilniku in Poslovniku o
organizaciji tekmovanj morajo biti dodobra dorečeni potek, predvsem pa vodenje
tekmovanja. Predlaga, da se naj TRK v prihodnje - v pravilniku 2016 opredeli glede
rezervnih terminov tekmovanj - kot prvi rezervni termin v nedeljo, če tudi to ni
mogoče oz. izvedljivo pa se poda kasnejši rezervni termin.
Predsednik informira IO, da je za potrebe Zveze na razpolago prenosno kompletno
ozvočenje, ki se nahaja v prostorih ŠD Zarja.
Slavko Novak poda mnenje, da na tekmovanjih pod okriljem ZDPS ne bi smelo biti
brezplačnih, že na mizah postavljenih alkoholnih pijač pri jutranji dobrodošlici
Dragan Antonijević poda predlog, da se pri dodelitvi organizacije državnih prvenstev
določi, da državna prevenstva lahko izpelje tisti, ki zagotovi varnostnika oz. redarsko
službo.
Sklep št. 15: TRK pripravi v zvezi z organizacijo državnih prvenstev in
nadomestnih terminov, ustrezne predloge. Predlogi morajo biti integrirani v
novelo Tekmovalnega pravilnika in Poslovnika o organizaciji tekmovanj. TRK
mora organizatorja tekmovanja obvestiti, da zjutraj ob pogrinjku, pred
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začetkom tekmovanja državnega prvenstva, niso dovoljene alkoholne pijače
dobrodošlice. Poslovnik o organizaciji tekmovanj se mora prilagoditi tem
razmeram, omenjenih zgoraj.
Ad9) Razno
- dopusti in odsotnost članov IO
- CC 2015: Dušan Gorše seznani IO, da je bilo določeno, da se igra 5 krogov
švicarskega sistema s časovno omejitvijo 50 minut plus dodaten obrat in ne
manj. Naj se to upošteva pri izvedbi CC pri nas.
Sestanek je bil zaključen ob 21:00 uri.
Zapisal:
Veronika Prohart
v.d. sekretarja ZDPS

Dušan Gorše
Predsednik ZDPS
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