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

ZDPS-IO/2016-18

Zapisnik 5. seje Izvršnega odbora ZDPS
Datum sestanka: 02.09.2016 ob 18:30 uri.
Kraj: prostori ŠD Zarja, Ljubljana
Prisotni: Dušan Gorše, Damjan Lukman, Erika Sebanc, Simon Bračič, Veronika
Prohart.
Opravičeno odsotni: Jože Skrbinek, Vlado Rumiha.
Povabljeni prisotni: Barbara Lemut, Dragan Antonijević (predstavnik TRK po
pooblastilu predsednika TRK)
Povabljeni odsotni: Kaja Jamnik.
Dnevni red:
1. Pregled realizacije sklepov
 Razpis za selektorja ženske in veteranske reprezentance (sklep 6/3
seja IO)
 Razpis za predsednika ZDPS
 Sestanek CC Illmitz (sklep 1/4 seja IO)
 Predlog sprememb in dopolnitev aktov Zveze v zvezi s pogoji, merili in
postopki za razporeditev finančnih in materialnih sredstev (sklep 2/4
seja IO)
 Izvedba petankarskega turnirja v Novem mestu dne 17.09.2016 (sklep
2/izr.seja IO)
2. Delo z mladino v jesensko - zimski sezoni
3. Tekmovalno - registracijska komisija
 Petankarski turnir v Čatežu 17.09.2016
 Določitev lokacije oz. organizatorja zaključnega turnirja ekipnega DP
(NO)
 Ažurno vodenje TOUR lestvice v skladu z določili TP (NO)
4. Sodniška komisija
 Ažuriranje seznama sodnikov
5. Komisija za logistiko
 Izdelava reprezentančnih oblačil
 Spremembe Pravilnika o oblačilih državnih reprezentanc (sklep 9/3 seja
IO)
 Možnost nabave trenirk za člane ZDPS (sklep 9/3 seja IO)
 Nabava priročnih daril in slovenske zastave
6. Finančno stanje
 Seznanitev članov IO s finančnim stanjem Zveze
7. Določitev pomembnih datumov:
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 Skupščine ZDPS
 Končni rok za pripravo poročil strokovnih komisij IO (TRK, SK, KLog),
končnega poročila IO in materialov za skupščino ZDPS
8. Udeležba ženske reprezentance na EP v Bratislavi
9. Razno
 Ažuriranje spletne strani ZDPS

Predsednik Zveze Dušan Gorše pozdravi prisotne in obrazloži namen ter
pomembnost današnje seje.
Pod zaporedno številko 2 dnevnga reda seje IO, se doda »Delo z mladino«
Ad1) Pregled realizacije sklepov
Razpis za selektorja ženske in veteranske reprezentance (sklep 6/3 seja IO)
Društvom sta bila posredovana razpisa dne, 3.7.2016, objavljena sta na spletni
strani.
Razpis za predsednika ZDPS
Razpis za predsednika ZDPS je bil posredovan vsem društvom dne, 3.7.2016 in je
objavljen na spletni strani.
Do sedaj se na objavljene razpise ni javil nihče. Glede slednjega je bila iz strani
predsednika Zveze posredovana tudi elektronska pošta vsem društvom.
Sestanek CC Illmitz (sklep 1/4 seja IO)
Bistvenih sprememb glede CC-ja ni. Potrebe po višjem nivoju CC tekmovanja večina
držav članic CC ni izrazila. Termin CC tekmovanja v Sloveniji je za naslednje leto
dodeljen v mesecu juniju. Datum izvedbe tekmovanja se določi naknadno, po
končani kandidaturi društev za organizacijo tekmovanj v tekmovalni sezoni 2017.
Predlog sprememb in dopolnitev aktov Zveze v zvezi s pogoji, merili in
postopki za razporeditev finančnih in materialnih sredstev (sklep 2/4 seja IO)
Izdelava akta Zveze, ki bo opredeljeval to temo se upravičeno ni izvedla v določenem
roku zaradi bolezni pripravljalca, zato se določi nov datum.
Sklep št. 1: Predlog sprememb in dopolnitev aktov Zveze v zvezi s pogoji,
merili in postopki za razporeditev finančnih in materialnih sredstev se pripravi
do 30.09.2016.
Izvedba petankarskega turnirja v Novem mestu dne 17.09.2016 (sklep 2/izr.seja
IO)
Organizatorjeva želja je, da se udeleži turnirja vsaj 10 ekip društev Zveze, ter da se
zagotovi sodnik in vodja tekmovanja. Zveza je že predhodno vzpostavila stik s
predstavniki v Novem mestu in že takrat določila točen datum izvedbe aktivnosti. O
vsem se je obvestilo članstvo Zveze. IO je sprejel s tem v zvezi sklep.
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Sklep št. 2: Zveza bo z svojimi delovnimi organi kot sta SK in TRK, zagotovila
vodenje tekmovanja in sodnika. Erika Sebanc se nemudoma dogovori z Kajo
Jamnik glede odprtja prijav za tekmovanje na spletni strani Zveze.
Ad2) Delo z mladino
Že v preteklem obdobju je Zveza namenila veliko pozornost mladini na način, da se
za njih organizirajo termini za trening pod vodstvom članov Zveze. Vodenje je
prevzela Laura Bračič. Delo z mladimi se je pokazalo kot zelo dobro in s tem
načinom in podporo Zveze, želimo nadaljevati tudi naprej v letošnji jesensko zimski
sezoni. Za uspešno nadaljevanje dela z mladimi pa je potrebno zagotoviti ustrezno
število posameznih članov Zveze, ki bodo ob Lauri Bračič pripravljeni pomagati v
določenih terminih pri vodenju in učenju mladih. Zaradi odhoda na delo v tujino
dosedanjega člana, ki je redno pomagal pri izvajanju dosedanjih aktivnosti in
drugega zaradi zaključevanja študijskih obveznosti, bomo potrebovali nove člane, ki
so pripravljeni posvetiti del svojega časa treningom mladih. S tem v zvezi je potrebno
obvestiti društva oz. člane Zveze in apelirati na njih, da pomagajo pri realizaciji
aktivnosti mladih. Treningi in organizirano tekmovanje mladih se bo predvideno
odvijalo ob petkih v času od 17. do 20. ure na dveh igriščih za petanko, ki jih bo
Zveza rezervirala v dvorani ŠD Zarja. Za izvedbo omenjenih aktivnosti pa je
predpogoj, da se zagotovi ustrezno vodenje mladih na treningih.
Sklep št. 3: IO se strinja in podpira organizacijo treningov mladih in izvedbo
mini lige v zimskem času. Vodja skupine za delo z mladino je Laura Bračič.
Predsednik Zveze se dogovori s ŠD Zarjo za rezervacijo igrišč. Laura Bračič
pripravi skupaj s TRK obvestilo za društva glede izvajanja treningov za
mladino. V obvestilu se poda poziv vsem posameznikom, da se javijo za
prostovoljno pomoč pri izvedbi treningov in mini tekmovanja za naše mlade
petankarje.
Ad3) Tekmovalno - registracijska komisija
Petankarski turnir v Čatežu 17.09.2016 in prijave:
Podana je bila informacija preko socialnega omrežja vsem petankarjem v vednost
glede petankarskega turnirja v Čatežu.
Sklep št. 4: Zveza podpira ustanovitev petankarskega društva iz Čateža.
Določitev lokacije oz. organizatorja zaključnega turnirja ekipnega DP:
Iz zapisnika TRK dne, 30.5.2016 je določeno da: »Gostitelj final foura je tista ekipa, ki
ima po končanem skupinskem delu največ zmag. Če imata dve ekipi enako zmag, se
štejejo dobljene igre, če je še to enako, šteje celotna punt razlika. V primeru, da sta
ekipi popolnoma izenačeni, odloči žreb«.
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Sklep št. 5: TRK mora dopolniti Tekmovalni pravilnik z vsebino, ki določa, kako
se izbira lokacija finala ekipnega DP. TRK takoj po končanem rednem delu lige
obvesti društva o lokaciji finala ekipnega DP.
Ažurno vodenje TOUR lestvice v skladu z določili TP:
S strani člana Zveze smo dobili pripombo, da vodenje TOUR lestvice še vedno ni
dovolj natančno.
Sklep št. 6: TRK opravi pregled rezultatov (DP posamezno) in natančno preveri
TOUR lestvico in skladno z ugotovitvami uredi morebitne nepravilnosti.
Ad4) Sodniška komisija
Ažuriranje seznama sodnikov:
Simon Bračič kot predsednik SK uredi vse potrebno, da se zagotovijo točni in ažurni
podatki na spletni strani Zveze. V zvezi s tem se dogovori s Kajo Jamnik za objavo
točnih podatkov na spletni strani Zveze.
Ad5) Komisija za logistiko
Izdelava reprezentančnih oblačil:
Reprezentančna oblačila so izdelana, prav tako sta jih ženska in veteranska
reprezentanca že prejeli. Reprezentančne majice tako za žensko kot veteransko
reprezentanco so sponzorirana s strani izdelovalca reprezentančnih oblačil.
Spremembe Pravilnika o oblačilih državnih reprezentanc (sklep 9/3 seja IO):
Sklep št. 7: Pravilnik se dopolni oz. spremeni, kjer je to potrebno do 30.9.2016.
Pravilnik dopolni in pripravi Veronika Prohart.
Možnost nabave trenirk za člane ZDPS (sklep 9/3 seja IO):
Sklep št. 8: Podrobnosti v zvezi s tem se poda članom Zveze še pred jesensko
skupščino. Predhodno obvestilo se pošlje društvom skupaj z ostalim gradivom
za jesensko skupščino. Predhodno obvestilo društvom pripravi Veronika
Prohart. Vsebino obvestila bo obravnaval IO na svoji naslednji seji. V primeru
zadostnega števila naročil, bo IO s tem v zvezi sprejel ustrezen sklep in o tem
obvestil člane Zveze.
Nabava priročnih daril in slovenske zastave:
Zveza je nabavila 100 kosov priročnih daril - obeskov, katere si bodo reprezentanti
izmenjavali z igralci nasprotnih ekip na EP za ženske in veterane. Prav tako je Zveza
nabavila zastavo RS, ki je last Zveze.
Ad6) Finančno stanje
Seznanitev članov IO s finančnim stanjem Zveze:
IO je o finančnem stanju Zveze obvestil predsednik Zveze. Stanje je pozitivno in v
okviru načrtovanega finančno - materialnega plana za letošnje leto.
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Ad7) Določitev pomembnih datumov:
Skupščina ZDPS (predlog: 25.11.2016, kraj Velenje):
Sklep št. 9: IO potrdi predlog jesenske skupščine 25.11.2016 v Velenju.
Končni rok za pripravo poročil strokovnih komisij IO (TRK, SK, KLog), (predlog:
04.11.2016) in končnega poročila IO in materialov za skupščino ZDPS (predlog:
08.11.2016):
Sklep št. 10: Poročila strokovnih komisij se sekretarju Zveze pošljejo
najkasneje do 04.11.2016, končna poročila IO in materialov za skupščino Zveze
se pripravijo s strani predsednika Zveze najkasneje do 08.11.2016.
Ad8) Udeležba ženske reprezentance na EP v Bratislavi
Ženska reprezentanca se na tekmovanje odpravlja dne 07.09.2016. Glede udeležbe
ženske reprezentance je urejeno vse potrebno. Poravnani so vsi stroški razen
stroškov porabe gotriva. Kongresa na EP za ženske se udeleži predsednik Zveze,
Dušan Gorše.
Ad9) Razno
Ažuriranje spletne strani ZDPS:
Spletna stran Zveze se naj dopolni in uredi, kjer je to potrebno. Spletno stran uredi
Kaja Jamnik.
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Seja zaključena ob 20:40 uri.

Dušan Gorše
Predsednik ZDPS

Zapisal:
Veronika Prohart
Sekretarka ZDPS
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