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

IO-ZDPS-2015-09

Zapisnik 9. seje Izvršnega odbora ZDPS
Datum sestanka: 28.08.2015 ob 18:00
Kraj: prostori ŠD Zarja, Ljubljana
Prisotni: Dušan Gorše, Simon Bračič, Novak Stanislav, Prohart Veronika, Jože
Skrbinek.
Povabljeni prisotni: Jamnik Kaja (TRK), Antonijevič Dragan (TRK). Povabilu se nista
odzvala Španič Srečko (selektor m.r.) in Menciger Peter (NO).
Opravičeno odsotna: Vlado Rumiha in Erika Sebanc.
Dnevni red:
1. Pregled realizacije sklepov zadnje seje IO ZDPS
2. Tekmovalno registracijska komisija
3. Sodniška komisija
4. Komisija za logistiko
5. Okrogla miza ZDPS na temo: Problematika organizacij in izvedb tekmovanj
pod okriljem ZDPS
6. Razno
Dušan Gorše pozdravi prisotne, obrazloži namen in pomembnost današnjega
sestanka glede na začrtan program aktivnosti ZDPS in dogodke v preteklem
obdobju..
Ad1) Pregled realizacije sklepov zadnje seje - 8. Seja IO ZDPS
- SK: Simon Bračič seznani prisotne predlogom novega načina izplačevanja
sodniških stroškov, ki bo poenostavil dosedanji postopek. Dopis se po potrditvi
s strani IO ZDPS posreduje društvom ZDPS.
Sklep 1: Članom IO-ja se dokument pošlje v elektronski obliki v pregled in potrditev.
Predlog ukrepov v zvezi z izvajanjem sodniških aktivnosti v nadaljevanju
tekmovalne sezone: Simon Bračič seznani prisotne o sestanku SK, kjer so
obravnavali aktivnosti in kvaliteto dela sodnikov na državnih prvenstev na
podlagi dosedanjih izkušenj in pristopu do njih s strani SK na način, da se na
državna prvenstva delegira sodnike z ustreznimi izkušnjami in izvaja pravila
tekmovanja na način, kot to določajo mednarodna pravila in pravila, ki veljajo
na nacionalnem nivoju. Članom IO se posreduje v vednost opredelitve
aktivnosti, ki jih bo uveljavljala SK do konca letošnje tekmovalne sezone in so
določena na podlagi sprejetih odločitev SK (določitve sodnikov za posamično
tekmovanje, kriterij sojenja itd.).
Sklep 2: Predlogi in pripombe, ki jih predlaga SK v zvezi z izvajanjem sodniških
aktivnosti do konca letošnje tekmovalne sezone se v pisni obliki pošljejo predsedniku
Zveze. Za izvedbo je odgovoren predsednik SK. Rok izvedbe: do 11.09.2015.
-
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Reprezentančni karton: potrebno je narediti reprezentančni karton v skladu s
Poslovnikom o delu z državnimi reprezentancami. Iz njega morajo biti razvidne
vse potrebne informacije. Do sedaj je reprezentačni karton uporabljal samo
selektor ženske reprezentance, Dragan Antonijević.
Sklep 3: Dragan Antonijević pošlje pripravljen reprezentačni karton v elektronski
obliki predsedniku Zveze do 11.09.2015. Predsednik Zveze bo posredoval predlog
oblike in vsebine reprezentančnega kartona vsem članom IO v pregled in potrditev.
-

-

Novela tekmovalnega pravilnika: V naslednjih dveh mesecih se je potrebno
predvsem osredotočiti in dokončati vsebine Tekmovalnega pravilnika in obeh
poslovnikov (Poslovnik o organizaciji tekmovanj, Poslovnik o delu z državnimi
reprezentancami).
- CEP kongres Albena - Bolgarija: kot delegat za CEP kongres, ki bo potekal
v septembru na EP v Bolgariji je določen Jože Skrbinek. V odsotnosti
predsednika Zveze, ki se kongresa CEP v Bolgariji zaradi varčevanja ne bo
udeležil, je Jože Skrbinek kot predsednik TRK in član IO ZDPS seznanjen z
vsemi aktivnostmi v Zvezi in zato edini v skupini reprezentantov in
spremljajočega osebja, da aktivno sodeluje na kongresu CEP. Do sedaj je bila
praksa, da je na kongresu sodeloval selektor reprezentance, kar po mnenju
predsednika Zveze ne predstavlja ustrezno rešitev, saj ne pozna vsebin in
stanja v procesu vodenja Zveze, da bi na ta način lahko konstruktivno
sodeloval na kongresu CEP. Vsekakor je potrebno ob tem primarno
upoštevati, da je Jože Skrbinek reprezentant-igralec in da je njegova
pripravljenost na reprezentančne tekme na prvem mestu.
Sklep 4: V kolikor bi udeležba na kongresu CEP na kakršenkoli način vplivala na
slabšo pripravljenost igralca glede na časovnico poteka tekmovanja, se J.Skrbinek,
kot naš predstavnik kongresa ne udeleži. Predsednik ZDPS posreduje elektronsko
pošto sekretarju CEP, Bruno Fernandezu, da se v tem primeru delegat ne bo udeležil
kongresa CEP.
Ad2) Tekmovalno registracijska komisija
- Poslovnik o organizaciji tekmovanj in Poslovnik o delu z državnimi
reprezentancami (nosilec: Stanislav Novak): do današnjega dneva ni bila
posredovana nobena pripomba oz. predlog glede poslovnikov. Pripombe, ki so
bile podane, so bile s strani predsednika ZDPS na 8. seji IO, kar je bilo
upoštevano v poslovnikih in ponovno posredovano preko elektronske pošte
vsem članom IO. Predsednik ZDPS poudari, da je potrebno v Poslovnik o
organizaciji tekmovanj celotno zajeti in opredeliti aktivnosti, ki jih morajo
sprejeti in izvajati organizatorji tekmovanj pod okriljem ZDPS, kakor tudi
aktivnosti, ki jih ima pri organizaciji tekmovanj Zveza (TRK, SK). Vsebine se
ne smejo podvajati v aktih. Vsak akt naj celostno opredeli določeno vsebino in
določi aktivnosti posameznikov pred, med in po izvedbi tekmovanja pod
okriljem ZDPS. Tekmovalni pravilnik se mora dopolnjevati z obema
Poslovnikoma in ne podvajat.
Sklep 5: S.Novak neposredno usklajuje in vsebine obeh poslovnikov glede na
predlagane spremembe določil tekmovalnega pravilnika. Predloge sprememb
predstavi na sestanku, ki ga bo organizirala TRK.
-

Tekmovalni pravilnik - Jože Skrbinek seznani IO, da se novela TP pripravlja.
TRK se je sestala in pregledala zadevo. Spisani so bili določeni predlogi, ki so
bili posredovani vsem članom IO. TRK se bo teden dni pred odhodom moške
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reprezentance na EP ponovno sestala, pripravila pismen predlog novele
Tekmovalnega pravilnika in ga posredovala vsem članom IO po elektronski
pošti najmanj en dan pred sestankom.
Sklep 6: O kraju in času sestanka se obvesti predsednika Zveze in predsednika
komisije za logistiko, ki se bosta sestanka udeležila. Odgovoren za izvedbo je
predsednik TRK.
Ad3) Sodniška komisija
- Glej: Ad1- Pregled realizacije sklepov zadnje seje - 8. Seja IO ZDPS: v tej
točki je bila celostno opredeljena tematika in naloge, za katere izvedbo je
odgovoren predsednik SK ZDPS.
Ad4) Komisija za logistiko
- Načrtovana MTS so bila nabavljena, nabavljeni sta bili tudi zastavi in pano
ZDPS, šest kompletov krogel za izbijanje, šest kompletov »plaht«, nosilec za
»plahte« bo izdelan ta teden. Štirje kompleti krogel so v procesu barvanja.
Krog (30 kos) se po končanem DP MIX 3 vrnejo v skladišče ZDPS, kjer se
preštejejo in evidentirajo. Za izposojo MTS iz skladišča ZDPS se izdajajo
reverzi. Za izposojo oziroma prevzem MTS iz skladišča ZDPS na Zarji poskrbi
vsak klub sam po predhodnem dogovoru z Rumiho Vladom, klubom iz
Štajerske in Koroške, se po predhodnem dogovoru z Rumiho Vladom dostavi
skupaj z reverzom v podpis najkasneje na dan tekmovanja, če ni drugače
dogovorjeno.
Sklep 7: Rumiha Vlado izvede pregled in popis MTS Zveze do 15.09.2015.
-

Sponzorska in donatorska sredstva: Poslano je bilo uradno zaprosilo za
donatorska sredstva a do sedaj Zveza še ni prejela odgovora. Z aktivnostjo
zbiranja sredstev nadaljuje Zveza še naprej s ciljem zagotoviti dodatna
sredstva za reprezentance in delovanje Zveze.

Ad5) Okrogla miza ZDPS:
- IO je na predlog predsednika Zveze obravnaval predlog o organizaciji okrogle
mize na temo: Organizacija in izvedba tekmovanj pod okriljem ZDPS. Namen
okrogle mize bo predstaviti nov, celosten pristop, ki ga bo Zveza s svojimi
strokovnimi organi opredelila v noveli tekmovalnega pravilnika in poslovnika o
organizaciji tekmovanj in istočasno omogočiti vsem članom Zveze
konstruktivno sodelovanje in predstavitev njihovega pogleda oziroma
razmišljanj o tej tematiki. Oba dokumenta bosta opredeljevala aktivnosti in
postopke organizacije in izvedbe tekmovanj pod okriljem ZDPS že v naslednji
sezoni. S tem v zvezi se bo okrogla miza dotaknila tudi vprašaj v zvezi z
dosedanjo prakso in problematiko, ki se je ob tem pojavljala. Na okroglo mizo
bodo vabljeni vsi klubi in društva, katerim bo predhodno poslan s strani ZDPS
pisni material v zvezi z vsebino okrogle mize ZDPS. Cilj okrogle mize je, da se
z ugotovitvami, predlogi in razmišljanji vseh članov Zveze pridobi njihov
pogled na opredeljeno tematiko in z določenimi vprašanji s tem v zvezi.
Sklep: Z uvedbo okrogle mize se strinjajo vsi člani IO ZDPS. Povabilo z uvodnimi
razmišljanji bo posredoval predsednik ZDPS vsem društvom do konca meseca
septembra. Kot predviden datum organizacije okrogle mize se določi 17. oktober
2015. Kraj izvedbe bo določen naknadno. Društva bodo o tem pravočasno
obveščena.
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Ad6) Razno
Pod točko razno ni bilo razprave.

Sestanek zaključen ob 19:30 uri.
Zapisal:
Veronika Prohart
sekretar ZDPS

Dušan Gorše
Predsednik ZDPS
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