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Zapisnik 10. seje Izvršnega odbora ZDPS
Datum sestanka: 18.09.2015 ob 18:00
Kraj: prostori ŠD Vila Ana, Ljubljana
Prisotni: Dušan Gorše, Erika Sebanc, Simon Bračič, Vlado Rumiha, Stanislav Novak, Jože
Skrbinek in Prohart Veronika.
Dnevni red:
1. Obravnava zapisnika 9. seje IO ZDPS
2. Dopis C. Azemaja in opredelitev sklepov v zvezi s tem
3. Razno
Dušan Gorše pozdravi prisotne in obrazloži namen in pomembnost današnjega sestanka
glede na zadnje dogodke. S tem v zvezi predlaga, da se dnevni red sestanka dopolni z
dodatnima točkama dnevnega reda, in sicer:
1. Sprejem sklepa v skladu s Statutom ZDPS – podelitev priznanj pod zap. štev. 3
2. Nabava računalnika za potrebe ZDPS pod zap. št. 4
3. Točka Razno se obravnava pod zap. št. 5
Dopolnitev dnevnega reda je bila soglasno sprejeta.
Ad1) Obravnava zapisnika 9. Seje IO ZDPS
Predsednik Dušan Gorše predlaga pregled celotnega zapisnika 9. seje IO ZDPS in s
tem v zvezi morebitne popravke.
Sklep št. 2 se spremeni in se glasi: Predlogi in pripombe, ki jih predlaga SK v zvezi z
izvajanjem sodniških aktivnosti v letu 2016 se v pisni obliki pošljejo predsedniku
Zveze. Za izvedbo je odgovoren predsednik SK. Rok izvedbe: najkasneje do 7.10.2015.
Sklep se potrdi.
Sklep št. 3 se spremeni in se glasi: Dragan Antonijević pošlje pripravljen
reprezentančni karton v elektronski obliki predsedniku Zveze do 11.9.2015. Predsednik
Zveze bo posredoval predlog oblike in vsebine reprezentančnega kartona vsem
članom IO v pregled. Sklep se potrdi.
Vsi od prisotnih, razen dveh članov IO ZDPS, izrazijo mnenje glede sklepa št. 4, 9. seje IO
ZDPS. Jože Skrbinek predlaga, da se kongresa CEP v Bolgariji v celoti, ves čas trajanja
udeleži Srečko Španič. Za predlagani sklep se izvede glasovanje članov IO ZDPS (pet
članov IO sklep potrdi, en član IO je proti sklepu in en član IO se glasovanja vzdrži), s tem je
sklep potrjen.
Novi sklep se glasi: CEP kongresa v Albeni – Bolgarija, se v celoti, ves čas trajanja
udeleži Srečko Španič. Sekretarja CEP g.Brunota Fernandeza o tem obvesti
predsednik ZDPS najkasneje do 19.9.2015. Srečka Španiča o njegovi dolžnosti obvesti
podpredsednica ZDPS Erika Sebanc, prav tako ga obvesti tudi o tem, da je potrebno
pripraviti celovito poročilo o poteku kongresu ter o tekmovanju moške reprezentance
v Bolgariji.
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Sklep št. 6 se spremeni in se glasi: Sestanek TRK se izvede po prihodu moške
reprezentance iz Bolgarije, vendar najkasneje do 7.10.2015. Do takrat mora biti
pripravljen osnutek Tekmovalnega pravilnika in Poslovnika o organizaciji tekmovanj
ter zadeve v zvezi z SK ter posredovan vsem članom IO ZDPS. Pripombe s strani
članov IO ZDPS se Tekmovalno-registracijski komisiji podajo najkasneje do
14.10.2015. Sklep se potrdi.
Sklep št. 8 se spremeni in se glasi: Z organizacijo in izvedbo okrogle mize ZDPS 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 23.10.2015. Kraj izvedbe je Velenje. Natančna lokacija in čas
bosta določena naknadno. Društva bodo o tem pravočasno obveščena. Sklep se potrdi.
Ad2) Dopis C. Azemaja in opredelitev sklepov v zvezi s tem
Predsednik Zveze prisotne seznani z dopisom predsednika svetovne zveze glede Komiteja
za medicino in olimpijske kandidature.
Sklep št. 1: C. Azemaju se v zvezi z dospisom odgovori. Kar se tiče medicinskega
komiteja trenutno ne moremo neposredno sodelovati, bomo pa zadevo posredovali v
vednost vsem klubom. Kontaktna oseba, ki se določi glede olimpijske kandidature je
Predsednik Zveze, prav tako se v odgovor poda, da nacionalna zveza – ZDPS podpira
vse v zvezi z olimpijsko kandidaturo glede petanke. S tem v vezi se bo ustanovila
posebna komisija, katere člane določi IO.
Ad3) Sprejem sklepa v skladu s statutom ZDPS – podelitev priznanj
Sklep št. 2: Na predlog predsednika Zveze Dušana Goršeta IO potrjuje, da se gospodu
Janezu Bizjaku podeli priznanje ZDPS za velik prispevek pri razvoju petanke v
Sloveniji v obdobju 2003 do 2007.
Ad4) Nabava računalnika za potrebe ZDPS
Sklep št. 3: Na predlog predsednika Zveze Dušana Goršeta IO potrjuje, da se za
potrebe ZDPS nabavi računalnik.
Ad5) Razno
- Tehnična sredstva petanke na Hermesu
Vlado Rumiha kontaktira z gospodom Mitjatom Kebrom glede tehničnih sredstev na
Hermesu, o dogovorjeni zadevi obvesti člane IO ZDPS.
- Pokal CC
Pokal CC ostane v Sloveniji, podeli se na prvem CC tekmovanju v letu 2016.
Sestanek je bil zaključen ob 19:45 uri.
Zapisala:
Veronika Prohart
sekretarka ZDPS

Dušan Gorše
Predsednik ZDPS
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