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

ZDPS-IO/2016-09
Datum: 9.5.2016

Zapisnik izredne seje Izvršnega odbora ZDPS
Datum sestanka: 09.05.2016 ob 18:30
Kraj: prostori ŠD Zarja, Ljubljana
Prisotni: Dušan Gorše, Jože Skrbinek, Vlado Rumiha, Erika Sebanc, Simon Bračič.
Opravičeno odsotni: Veronika Prohart, Kokalj Sebastjan.
Neopravičeno odsotni: Stanislav Novak.
Dnevni red:
1. Pismo BK Brdo (petankarska sekcija Brdo)
2. Razno
Predsednik Zveze Dušan Gorše pozdravi prisotne in obrazloži namen in
pomembnost današnje seje.
Ad1) Pismo BK Brdo (petankarska sekcija Brdo)
Predsednik Zveze je pozdravil prisotne ter ugotovil prisotnost članov. Člane IO je
seznanil, da je izredna seja IO ZDPS sklicana na predlog predsednika TRK v zvezi s
prispelim pismom ŠD Brdo, ki zadeva izvedbo DP ZDPS posamezno in odhoda
nekaterih članov Zveze na turnir v Šibenik, ki bo potekal v istem času kot naše DP.
Besedo je predal predsedniku TRK, ki je prisotne člane IO seznanil s celotnim
potekom dogajanj in pretokom informacij v zvezi s turnirjem v Šibeniku in
organizacijo DP posamezno. Turnir v Šibeniku je popolnoma prostovoljnega značaja
in je že v začetku bil zgolj informativnega značaja, kakor tudi možnost za tiste
petankarje, ki se DP posamezno ne bi udeležili. Zveza uradno ni dobila nobenega
vabila, zato tudi ni posegla v spremembe oziroma korekcijo koledarja tekmovanj za
leto 2016. Vsi odhodi petankarjev, kakor tudi drugih, ki se bodo mogoče udeležili
turnirja v Šibeniku so v celoti tako organizacijsko kot materialno in finančno v breme
vsakega posameznika. Vsak posameznik pa pri mogočem prostovoljnem odhodu
vseeno mora razmislit o tem, kako bo (ne)udeležba na DP posameznikov vplivala na
njega kot posameznika pri končni možni udeležbi na kvalifikacijah za odhod na SP
posamezno, glede na določila Tekmovalnega pravilnika.
Predsednik Zveze je člane seznanil, da se je na pravkar končanem Centrope Cup
Slovenije neformalno sestal s predsednikom PK Dalmatino g. Gnidićem, ki je član
Bočarskog Saveza Hrvatske. Predsednika ZDPS je ob tej priliki povabil v Šibenik,
kjer se bodo izvedli bolj podrobni pogovori s ciljem, da oboje članstvo seznanimo s
stanjem na področju petanke in možnostmi za nadaljnje sodelovanje.
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Sklep št. 1: TRK pripravi dodatno informacijo v zvezi z DP posamezno in
turnirjem v Šibeniku. Informacija se posreduje vsem društvom in objavi na
spletni strani ZDPS.
Sklep št. 2: Predsednik ZDPS pripravi po vrnitvi iz Šibenika poročilo v zvezi s
pogovori z g. Gnjidićem in z njim seznani vsa društva.
Ad2) Razno
Predsednik ZDPS predlagala, da se izvede naslednja redna seja IO ZDPS dne,
23.05.2016 ob 18.30 uri v prostorih ŠD Zarja. Dnevni red sestanka bo poslan članom
IO ZDPS v naslednjem tednu. Predlog je bil soglasno sprejet.
Seja zaključena ob 20:00 uri.
Dušan Gorše
Predsednik ZDPS
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