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

ZDPS-IO/2017-02
Datum: 20.01.2017

Zapisnik 1. seje Izvršnega odbora ZDPS
Datum sestanka: 20.01.2017 ob 18:30 uri.
Kraj: ŠD Zarja, Ljubljana
Prisotni: Dušan Gorše, Damjan Lukman, Dragan Antonijević, Vlado Rumiha, Simon
Bračič, Erika Sebanc, Sebstajn Kokalj, Veronika Prohart.
Odsotni: Jože Skrbinek (po pooblastilo ga zastopa Dragan Antonijević).
Ostali prisotni: Matevž Dovžan, Žan Rode, Barbara Lemut.
Ostali odsotni: Kaja Jamnik, Žiga Kobal.
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika s sklepi jesenske skupščine ZDPS
 Finančni plan 2017 (za potrditev na skupščini)
 Finančno poročilo 2016 (za potrditev na skupščini)
 Višina kotizacij 2018
 Možnost nabave trenirk ZDPS
2. Tekmovalno-registracijska komisija
 Registracija 2017 in koledar tekmovanj 2017
 Izbor kandidatov za SP Belgija (dvojke m/ž, posamezno, dvojke mix)
 Tekmovalni in Registracijski pravilnik
 Predlog in izbor selektorjev ženske in veteranske reprezentance
 EuroCup 2017
 Vodenje rezultatov in lestvice državne lige na spletni strani ZDPS
3. Strokovna komisija za področje finančnega in materialnega poslovanja
ZDPS (KFM ZDPS)
 Pokali in nagrade za izvedbo tekmovanja za juniorje dne 22.01.2017
4. Sodniška komisija
 Spremembe mednarodnih pravil igranja petanke in njihov vpliv na
možne spremembe nacionalnih pravil igranja
 Sodniški zapisniki
 Seminar za sodnike in tečaj za nove sodnike v letu 2017
 Sodniški stroški
5. Sedež ZDPS
6. Objavljanje zapisnikov organov in strokovnih komisij ZDPS
7. Datum in predlog vsebin dnevnega reda Skupščine ZDPS
 Pravilnik o finančnem poslovanju in razporejanju sredstev ZDPS;
Pravilnik o pritožbenem postopku in reševanju sporov znotraj ZDPS
8. Razno
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Ad1) Pregled zapisnika s sklepi jesenske skupščišne ZDPS
Finančni plan 2017
S finančnim planom so bila društva na skupščini v mesecu novembru 2016 že
seznanjena. Finačni plan za leto 2017 se bo še natančneje pripravil, kar pomeni, da
bo natančnje definiral finančne stroške. Potrjeval se bo na skupščini, ki je
10.02.2017. Predsednik KFM Damjan Lukman finačni plan pripravi skupaj s člani
KFM. KFM-ju bo v pomoč pri načrtovanju finančno-materialnih obveznosti Pravilnik o
finančnem in materialnem poslovanju.
Sklep št. 1: Do 26.01.2017 je potrebno pripraviti in posredovati predsedniku
ZDPS končni finančni plan za leto 2017. Za pripravo končnega finačnega plana
2017 poskrbi predsednik KFM ZDPS.
Finančno poročilo 2016
S finančnim poročilom 2016 so bila društva na skupščini v mesecu novembru 2016
že seznanjena.
Sklep št. 2: Finačno poročilo je potrebno zaključiti do 26.01.2017 in ga
posredovati predsedniku ZDPS. Za končno finančno poročilo poskrbi
predsednik KFM ZDPS.
Višina kotizacij 2018
IO je obravnaval sklep skupščine z meseca novembra, ki zadeva višino kotizacij.
Predsednik je podal s tem v zvezi predlog da se skupščini Zveze posreduje mnenje
in predlog, da se na redni volilni skupščini ob zaključku tega mandata sedanjega IO o
tem ne odloča. IO je podal predlog zvišanja kotizacij za leto 2017 in na skupščini
podal tudi obrazložitev. Predlog s strani skupščine ni bil sprejet. Predsednik ZDPS je
predlagal da se pripravi obrazložitev s tem v zvezi, saj je mnenja, da novo vodstvo
ZDPS pripravi svoj predlog za leto 2018 in ga predstavi na jesenski skupščini ZDPS.
Sklep št. 3: Predsednik ZDPS pripravi obrazložitev za skupščino v mesecu
februarju zakaj se predlog o višini kotizacije 2018 ne poda na tej skupščini. (4
glasovi ZA, 3 glasovi PROTI)
Možnost nabave trenirk ZDPS
Do 31.12.2016 smo prejeli samo 2 odgovora glede na sklep jesenske skpupščine za
nabavo trenirk članov ZDPS. Interesentov za nabavo trenirk ZDPS ni bilo.
Sklep št. 4: ZDPS do nadaljnega ne bo podala naročil izdelave trenirk za člane
ZDPS.
Ad2) Tekmovalno-registracijska komisija
Registracija 2017 in koledar tekmovanj 2017
Dragan Antonijević predstavi poročilo registracije za sezono 2017:



Število registriranih društev: 12
Skupno število registriranih članov: 201
- moški: 119
- ženske: 54
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- mladinci: 16
- cicibani: 12
Število ekip za državno ligo: 10 (2 skupini glede na Tekmovalni pravilnik).

Koledar 2017 je pripravljen, potrebno ga je uskladiti še z društvi, za prevzem
posamičnih tekmovanj.
Predsednik ZDPS opozori TRK glede oblike poročil in ostalih dokumentacij s strani
TRK, ki jih je potrebno upoštevati.
Sklep št. 5: TRK ZDPS do 26.01.2017 pripravi končni koledar tekmovanj za leto
2017 in ugotovi vse potrebno za odpravo napake glede števila registriranih
igralcev ZDPS.
Izbor kandidatov za SP Belgija (dvojke m/ž, posamezno, dvojke mix)
Dragan Antonijević seznani prisotne, da je prijava Slovenije na SP v Belgiji urejena.
Posredovana je bila prošnja za podaljšanje poimenske prijave, ki jo je podal Dragan
Antonijević za SP v Belgiji. Prošnji je bilo ugodeno (poimenske prijave se lahko
podajo glede na prošnjo do 15.02.2017).
Predsednik ZDPS opozori TRK glede sklepa iz prejšnje seje IO, ki je bil, da je
potrebno poimenski izbor udeležencev podati do konca meseca januarja.
Sklep št. 6: Izbor tekmovalcev se naredi do konca meseca januarja, o tem se
obvesti IO ZDPS. Do 15.02.2017 je potrebno poimensko poslati prijavo za
tekmovalce.
Tekmovalni in Registracijski pravilnik
Spremembe oz. dopolnitve v Tekmovalnem in Registracijskem pravilniku so urejene
in objavljene na spletni strani ZDPS.
Predlog in izbor selektorjev ženske in veteranske reprezentance
IO-ju so bile posamične prijave oseb, ki so se prijavile na razpis selektorja ženske oz.
veteranske reprezentance posredovane v seznanitev.
Predsednik ZDPS predstavi kandidate za selektorje. Na razpis za selektorja ženske
reprezentance sta se prijavila Matevž Dovžan in Dragan Antonijević. Na razpis za
selektorja veteranske reprezentance sta se prijavila Dušan Gorše in Dare Erdeljc.
Glasovanje za izbor selektorja ženske in veteranske reprezentance poteka javno.
Kandidata za selektorja ženske reprezentance sta prejela sledeče glasove: Matevž
Dovžan: štirje (4) glasovi, Dragan Antonijević: dva (2) glasova.
Kandidata za selektorja veteranske reprezentance sta prejela sledeče glasove:
Dušan Gorše: pet (5) glasov, Dare Erdeljc: ni prejel glasova, 1 glas pa je vzdržan.
Sklep št. 7: Za selektorja ženske reprezentance za štiriletno obdobje (20172020) je imenovan Matevž Dovžan. Pomočnik selektorja je Jože Skrbinek.
Sklep št. 8: Za selektorja veteranske reprezentance za štiriletno obdobje (20172020) je imenovan Dušan Gorše.
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EuroCup 2017
Predsednik ZDPS seznani TRK z obveznostmi v zvezi s tekmovanjem EuroCup.
Elektoronska pošta, ki jo je posredovala evropska zveza (CEP), je bila posredovana
vsem TRK-ju v vednost.
Sklep št. 9: TRK ZDPS uredi vse potrebno v zvezi z EuroCup-om 2017 in s
potekom obvešča IO ZDPS.
Vodenje rezultatov in lestvice državne lige na spletni strani ZDPS
Dragan Antonijević prisotne seznani z informacijo za vodenje rezultatov in lestvic na
spletni strani, za kar je predsednik TRK dogovorjen s Hegler Bošjanom glede pomoči
pri pripravi sistema za vodenej lestvic in rezultatov tekmovanj. Na podlagi tega bodo
rezultati ažurno vodeni in objavljeni na spletni strani ZDPS.
Sklep št. 10: Predsednik TRK ZDPS se dogovori in uredi vse potrebno glede
vodenja lestvic in rezultatov tekmovanj na spletni strani ZDPS. Slednje se uredi
do pričetka tekmovanj po koledarju za leto 2017.
Predsednik ZDPS seznani, da je CEP-u preko elektronske pošte bila posredovana
tudi dokumentacija o številu registriranih članov v ZDPS, ki jo je pridobil po registraciji
od TRK. Na podlagi tega bodo do konca meseca marca izdani računi do ZDPS iz
strani evropske zveze (CEP) in svetovne zveze (FIPJP).
Ad3) Strokovna komisija za področje finančnega in materialnega poslovanja
ZDPS (KFM ZDPS)
Komisija je bila ustanovljena zaradi uresničevanja načrtovanja finančnih stroškov in
materialnega poslovanja kot ga predvideva Pravilnik o finančnem in materialnem
poslovanju, predvsem pa za transparentno delovanje ZDPS.
Pokali in nagrade za izvedbo tekmovanaj za Juniorje dne 22.01.2017
V nedeljo bo v prostorih ŠD Zarja potekalo tekmovanje za juniorje. ZDPS je
zagotovila pokale za najboljše prve štiri uvrščene ekipe in pa nagrade (čokolada) za
vse prijavljene ekipe oz. tekmovalce na tekmovanju. Zagotovljene so bile tudi
praktične nagrade.
ŠD Zarja je brezplačno zagotovila prostor in kosilo, za kar se predsednik ZDPS
posebno zahvali.
Za dokončno pripravo poročila NO 2016 je NO posredoval dopis glede pridobritve
informacij od KFM ZDPS.
Sklep št. 11: KFM ZDPS do 23.01.2017 pripravi dopis z vsemi potrebnimi
informacijami, ki jih potrebuje NO ZDPS.
Sklep št. 12: Ponudnik za pokale v letu 2017 ostaja enak kot za leto 2016 gospod Miran Skutnik.
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Ad4) Sodniška komisija
Spremembe mednarodnih pravil igranja petanke in njihov vpliv na možne
spremembe nacionalnih pravil igranja
Novelo pravil igranja, ki je bila posredovana SK je potrebno v določenih delih prevesti
in dodati oz. upoštevati pri nacionalnih pravilih igranja.
Sklep št. 13: SK ZDPS glede na novelo pravil igranja uredi vse potrebno za
dopolnitve oz. spremembe v nacionalnih pravilih igranja do seminarja za
sodnike, ki bo v mesecu marcu. O morebitni dopolnitvi oz. spremembi
nacionalnih pravil se posvetuje s TRK. S spremembami pravil igranja se
obvesti vsa društva ZDPS.
Sodniški zapisniki
Na podlagi spremembe Tekmovalnega pravilnika iz dne 04.11.2016 se uredi sodniški
zapisnik, pri čemer se briše organizator.
Sklep št. 14: Predsednik SK ZDPS pošlje nov oz. sprememnjen sodniški
zapisnik sekretarju ZDPS, ki ga objavi na spletni strani ZDPS.
Sklep št. 15: Za sezono 2017 je vrednost sodniške točke 1,5 eur. V letu 2017
nadomestilo za sojenje na tekmovanju DP v natačnem izbijanju znaša 10 točk.
Dragan Antonijević opozori SK, da je potrebno v prihodnje bolj paziti na izvajanje
pravil iz strani sodnikov, s čimer se predsednik SK strinja.
Seminar za sodnike in tečaj za nove sodnike v letu 2017
Sklep št. 16: Obnovitveni seminar za sodnike in tečaj za nove sodnike se
izvede v mesecu marcu 2017. SK ZDPS uredi vse potrebno glede obveščanja
članov o kraju in času izvedbe obnovitvenega seminarja in tečaja za sodnike
ter priprave delovnega gradiva.
Sodniški stroški
Sklep št. 17: SK ZDPS pripravi v zvezi izplačevanja sodniških stroškov
posebno poročilo in predloge za rešitev te zadeve in jo predstavi na naslednji
seji IO ZDPS.
Ad5) Sedež ZDPS
Člani ZDPS so bili glede sedeža ZDPS že obveščeni v lanskem letu, takoj po
informaciji, ki jo je prejel predsednik ZDPS s strani BŠK Polje, da ZDPS v prihodnje
ne bo mogel več koristiti sedeža ZDPS na njihovem naslovu Balinarska pot 7,
Ljubljana.
Predsednik ZDPS je zaprosil BŠK Polje, da do ureditve zadev morebitna pošta,
naslovljena na ZDPS še prihaja na sedanji naslov (Balinarska pot 7, Ljubljana), na
kar je BŠK Polje pristal. Pisni sklep o dovoljenju in soglašanju registriranja novega
naslova ZDPS je predsednik ZDPS že pridobil. Nov naslov oz. sedež ZDPS bo na
naslovu ŠD Zarja, Linhartova cesta 47 v Ljubljani. Slednje omenjeno bo tema
razprave na skupščini v mesecu februarju.
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Sklep št. 18: Vlogo za spremembo Statuta ZDPS po odobritvi skupščine uredi
predsednik ZDPS takoj po skupščini ZDPS.
Erika Sebanc in Sebastjan Kokalj po potrjeni spremembi Statuta ZDPS iz strani
upravne enote, uredita vse potrebno na banki in pošti.
Sklep št. 19: Po potrditvi na upravni enoti se uredi Poročilo o delu Zveze za leto
2016 za MIZŠ.
Sklep št. 20: Vse zgoraj omenjeno iz točke Ad 5 se uredi najkasneje do
11.3.2017.
Ad6) Objavljanje zapisnikov organov in strokovnih komisij ZDPS
S problematiko načina objavljanja zapisnikov organov in komisij ZDPS ter nekatere
ostale dokumentacije, ki so javno objavljene, se je IO že seznanil na prejšnji seji.
Ogled zapisnikov bo mogoč samo registrianim članom ZDPS, kar pomeni, da brez
prijave v spletno stran z uporabniškim imenom in geslom ogled le teh ne bo mogoč.
Vsako društvo, strokovna komisija ter člani IO bodo na februarski skupščini prejeli
unikatno uporabniško ime in geslo, s katerim se bo možno prijaviti na prvi strani
spletne strani ZDPS. Po prijavi bo uporabnik preusmerjen direktno na stran, kjer so
objavljeni zapisniki.
Sklep št. 21: Sekretar in predsednik ZDPS pripravita spisek imen društev,
strokovnih komisij ter članov IO ZDPS z veljavnimi elektronskimi naslovi, ki jim
bo ta dostop omogočen. Slednje posredujeta najkasneje do 01.02.2017 Mateju
Kršinar.
Skupaj s temi podatki posredujeta tudi vse potrebno za ureditev elektronskega
naslova ZDPS za novo registrirano društvo iz Čateža.
Ad7) Datum in predlog vsebin dnevnega reda Skupščine ZDPS
IO poda predloge vabilu, ki bodo upoštevane. Vsa potrebna dokumentacija za
skupščino bo poslana pravočasno vsem društvom ZDPS v seznanitev.
Pravilnik o finančnem poslovanju in razporejanju sredstev ZDPS in Pravilnik o
pritožbenem postopku in reševanju sporov znotraj ZDPS:
Sebanc Erika pripravi pisno obrazložitev obeh aktov in ji do 26.01.2017 posreduje
predsedniku ZDPS.
Ad8) Razno
Barbara Lemut poda vprašanje, zakaj Komisija za mednarodno sodelovanje,
ustanovljena 2015 ni podala poročila za leto 2016. IO pojasni, da je bila ta komisija
ustanovljena glede zadev iz pristojnosti tekmovanja kot so Olimpijske igre 2024 in
morebitna vključitev petanke v te Olimpijske igre oz. izkjučno za sodelovanje z
mednarodnimi organi in podobno v zvezi s tem. Do sedaj ta komisija ni imela
pravzaprav nobenega dela oz. aktivnosti. Aktivnosti ZDPS na mednarodnem
področju je do sedaj podal predsednik ZDPS v svojih informacijah in poročilih.
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Seja zaključena ob 21:10 uri.
Dušan Gorše
Predsednik ZDPS

Zapisala:
Veronika Prohart
Sekretarka ZDPS
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