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

ZDPS-IO/2016-13

Zapisnik 4. seje Izvršnega odbora ZDPS
Datum sestanka: 06.06.2016 ob 18:30 uri
Kraj: prostori ŠD Zarja, Ljubljana
Prisotni: Dušan Gorše, Damjan Lukman, Vlado Rumiha, Erika Sebanc, Simon Bračič,
Sebastjan Kokalj, Prohart Veronika.
Odsotni: opravičeno odsoten Jože Skrbinek.
Povabljeni prisotni: Barbara Lemut.
Povabljeni odsotni: opravičeno odsoten Dragan Antonijević.
Dnevni red:
1. Obravnava dokumenta za sestanek držav članic CC v Illmitzu, ki ga je
pripravila TRK na podlagi poslanih dokumentov s strani g. Kramerja
2. Financiranje ZDPS in financiranje reprezentančnih stroškov (informacije v
zvezi s tem poda Erika Sebanc)
3. Finančne potrebe ženske reprezentance (informacije v zvezi s tem poda
Dragan Antonijević)
4. Finančne potrebe veteranske reprezentance (informacijo poda Dušan
Gorše)
5. KLOG - pravočasna in v skladu s potrebami zagotovitev pokalov in medalj
(informacijo podata predsednik KLOG in predsednik TRK)
6. Razno
Predsednik Zveze Dušan Gorše pozdravi prisotne in obrazloži namen in
pomembnost današnjega sestanka glede na zadnje dogodke.
Posebno dobrodošlico zaželi tudi novo izvoljenemu podpredsedniku Zveze, Damjanu
Lukman.
Ad1) Obravnava dokumenta za sestanek držav članic CC v Illmitzu, ki ga je
pripravila TRK na podlagi poslanih dokumentov s strani g. Kramerja
Formalni sestanek držav članic CC se bo izvedel v tem vikendu na CC Illmitz.
Prisotna na sestanku bosta Jože Skrbinek in Dušan Gorše.
Vprašalnik, ki ga je posredoval g. Kramer predsedniku TRK-ja Jožetu Skrbinku, je bil
posredovan predsedniku Zveze, kateri je o tem obvestil IO. Izpolnjen vprašalnik bo
posredovan g. Kramerju še danes zvečer.
Finančne obveznosti Zveze do CC, katere je IO obravnaval na prejšnji seji, se uredijo
jutri pri blagajniku Zveze Sebastjanu Kokalj.
Sklep št. 1: Sestanka CC Illmitz se udeležita Jože Skrbinek in Dušan Gorše.
Informacijo po izvedbi tega sestanka pripravi Jože Skrbinek in z njo seznani IO.
Ad2) Financiranje ZDPS in financiranje reprezentančnih stroškov (informacije v
zvezi s tem poda Erika Sebanc)
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Informacijo o financiranju Zveze in reprezentančnih stroškov je pripravila Erika
Sebanc. Informacije je bila že posredovana vsem članom IO v vednost.
V primeru pridobitve donatorskih oz. sponzorskih sredstev je potrebno urediti vse v
skladu kot predvideva zakonodaja.
Sklep št. 2: Formira se delovna skupina, ki jo vodi Erika Sebanc skupaj s
Sebastjanom Kokalj in Vladom Rumiha. Delovna skupina pripravi predloge
sprememb in dopolnitev aktov Zveze v zvezi s pogoji, z merili in s postopki za
razporeditev finančnih in materialnih sredstev Zveze.
Formalna skupina predloge pripravi najkasneje do petka, 24.06.2016.
Ad3) Finančne potrebe ženske reprezentance
Finančne potrebe ženske reprezentance je selektor Dragan Antonijević posredoval
predsedniku Zveze, kateri je informacijo že posredoval IO v vednost in jo ponovno
predstavil na seji IO.
Sklep št. 3: IO se soglasno strinja, da v okviru stroškov, ki so bili predstavljeni,
se ženska reprezentanca udeleži EP na Slovaškem v Bratislavi.
Vodja delegacije bo Dušan Gorše, ki se bo udeležil kongresa, ki bo potekal v
sklopu EP.
Ad4) Finančne potrebe veteranske reprezentance
Dušan Gorše kot selektor veteranske reprezentance predstavi stroške za EP
veteranov, ki bo potekalo oktobra v Monaku.
Sklep št. 4: IO se soglasno strinja, da v okviru stroškov, ki so bili predstavljeni,
se veteranska reprezentanca udeleži EP v Monaku.
Ad5) KLOG - pravočasna in v skladu s potrebami zagotovitev pokalov in medalj
(informacijo podata predsednik KLOG in predsednik TRK)
Glede trenirk je že bilo govora na prejšnjih sejah. Mere kandidatov so bile že podane
izdelovalcu. Trenirke gredo v izdelavo, ko bodo znani končni igralci po posamičnih
reprezentancah. Majice za reprezentančne potrebe se bodo izdelale pri istem
ponudniku kot trenirke. Majice bo sponzoriral izdelovalec trenirk.
Predsednik Zveze izpostavi, da je potrebno urediti vse, da so pokali oz. medalje na
dan tekmovanja zagotovljeni.
Ad6) Razno
- Pravilnik o oblačilih državnih reprezentanc: o spremembi oz. dopolnitvi le tega, bo
predmet razprave na eni izmed prihodnjih sej IO.
- Petanka na Dolenjskem: predstavi Erika Sebanc. Predstavitev petanke v tem
vikendu bodo na Dolenjskem izvedli nekateri člani Zveze. Informacijo s tem v zvezi
pripravi Erika Sebanc.
- Izvedena bo tudi predstavitev petanke, dne 14.06.2016, ki jo na gimnaziji Šentvid
Ljubljana dijakom iz predmeta francoskega jezika predstavi predsednik Zveze skupaj
z nekaterimi člani Zveze.
- Delo z mladimi: v zimskem času so ob petkih potekali trenigi za mlade petankarje,
predsednik Zveze se zavzema za delo z mladimi tudi v prihodnje. Pred jesenskim
delom se izvede sestanek z nosilci dela z mladimi ki pripravijo program dela z
mladimi.
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Seja zaključena ob 20:30 uri.

Zapisal:
Veronika Prohart
Sekretarka ZDPS

Dušan Gorše
Predsednik ZDPS
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