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Zapisnik 2. seje Izvršnega odbora ZDPS
Datum sestanka: 27.02.2017 ob 18:30 uri.
Kraj: ŠD Zarja, Ljubljana.
Prisotni: Dušan Gorše, Damjan Lukman, Jože Srbinek, Vlado Rumiha, Simon
Bračič, Erika Sebanc, Sebstajn Kokalj, Veronika Prohart.
Odsotni: /
Ostali prisotni: Laura Bračič, Barbara Lemut.
Dnevni red:
1. Pregled sklepov Skupščine ZDPS z dne 10.02.2017
2. Tekmovalno-registracijska komisija
 SP Gent (izbor, finančna konstrukcija, MTS)
 Koledarji tekmovanj – objava na spletni strani
3. Sodniška komisija
 Redni letni seminar za sodnike
 Uskladitev mednarodnih pravil s TRK
 Sodniški tečaj za nečlane ZDPS
4. Izredna volilna skupščina
5. Delo z mladimi in ustanovitev komisije za delo z mladimi
6. Finančni plan 2017
7. Razno
Ad1) Pregled sklepov Skupščine ZDPS z dne 10.02.2017
IO ZDPS se seznani s sklepi skupščine.
Erika Sebanc poda obrazložitev za reverz krogel. Reverz in vse potrebno v zvezi s
tem je že urejeno (glede na 4. točko zapisnika redne volilne skupščine).
Finančni plan 2017 se obravnava pod posebno točko v zapisniku, točka št. 6.
Ad2) Tekmovalno-registracijska komisija
SP Gent (izbor, finančna konstrukcija, MTS)
Predsednik TRK seznani prisotne z izborom za SP Gent. Žensko reprezentanco
bosta v mesecu aprilu zastopali Kaja Jamnik in Darinka Kujavec (rezerva: Tea
Kršinar), za moško reprezentanco pa sta bila izbrana Matevž Dovžan in Žan Rode
(rezerva Dragan Antonijević). Selektor, ki spremlja reprezentanco je Srečko Španič.
Prisotne se seznani tudi z finančno konstrukcijo za SP Gent, ki jo je pripravil član
TRK Dragan Antonijević. Višina določenih stroškov še ni določena saj se išče najbolj
cenovno ugoden za udeležbo reprezentantov primeren aranžma.
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Sklep št 1: Predsednik TRK ZDPS uredi vse potrebno za odhod ženske in
moške reprezentance na SP Gent. Pripravi končno finančno konstrukcijo
udeležbe naši predstavnikov in jo posreduje vsem članom IO ZDPS.
Koledarji tekmovanj – objava na spletni strani
Koledarji tekmovanj za leto 2017 (DP/TOUR, družabni) so objavljeni na spletni strani
ZDPS. Koledar za ligaško tekmovanje se objavi po vrnitvi Kršinar Mateja iz tujine.
Glede na odgovor na pritožbo petankarske sekcije Brdo, predsednik TRK obvesti
prisotne, da bo petankarska sekcija Brdo igrala ligaško tekmovanje.
Ad3) Sodniška komisija
Redni letni seminar za sodnike
V nedeljo 05.03.2017 se bo na ŠD Zarja orgazniziral letni redni obnovitveni seminar
za sodnike. Vabilo je bilo poslano klubom v vednost ter objavljeno na spletni strani
ZDPS.
Uskladitev mednarodnih pravil s TRK
Za uskladitev mednardonih pravil bosta poskrbela do rednega letnega seminarja
Simon Bračič – predsednik SK in Jože Skrbinek – predsednik TRK. S spremembami
se obvesti klube in objavi informacijo na spletno stran ZDPS.
Sodniški tečaj za nečlane ZDPS
V pokrajnskih igrah na Dolenjskem, bo v letošnjem letu prisotna tudi petanka. Kljub
temu, da igralci iz tega dela Dolenjske za enkrat niso člani ZDPS, predsednik ZDPS
predlaga, da se na podlagi njihove prošnje, za njih organizira tečaj s strani SK ZDPS.
Prisotni bodo dobili potrdilo o opravljenem tečaju. Ko bodo zunanji člani postali člani
Zveze bodo sodniki imeli pristojnost soditi na tekmovanjih pod okriljem ZDPS.
Sklep št. 2: Za sodnike, ki se udeležijo rednega letnega seminarja 05.03.2017,
uredi prehrano ZDPS.
Sklep št. 3: SK ZDPS pripravi analizo in predlog modela za usposabljanje
notranjih in zunanjih sodnikov in plačevanja le teh.
Sklep št. 4: IO ZDPS podpira da se izvede ločen tečaj za nečlane zveze – DU
Slatnik, v mesecu marcu. Organizira in vodi ga SK ZDPS z svojimi sodelavci.
Stroški izvedbe sodniškega tečaja se obračunajo v višini 15 EUR na
posameznika, ki gre v proračun ZDPS. ZDPS tistim članom SK ZDPS, ki bodo
izvedli tečaj, povrne stroške prevoza.
Predsednik ZDPS seznani, da bo potekal letos mednarodni tečaj za sodnike,
katerega informacijo je posredoval CEP. Več informacij bo podano v mesecu aprilu.
Ad4) Izredna volilna skupščina
Izredna volilna skupščina se bo izvedla dne 10.03.2017 v Gostišču Živko na
Štajerskem. Predsednik ZDPS predlaga, da volilno skupščino vodi Barbara Lemut, s
čimer se Barbara Lemut strinja.
Ad5) Delo z mladimi in ustanovitev komisije za delo z mladimi
2

Zapisnik 2. seje Izvršnega odbora ZDPS

27. februar 2017

Laura Bračič seznani pristone z načrtom dela z mladimi, ki ga je pripravila in na seji
predložila v pogled vsem prisotnim. Načrt dela z mladimi je izhodišče za ustanovitev
Komisije za delo z mladimi.
ZDPS ima posluh in podpira delo z mladimi zato predlaga, da se s tem delom
nadaljuje tudi v prihodnje.
Načrt dela z mladimi se hrani v arhivu sekretarja ZDPS.
Sklep št. 5: IO ZDPS se soglasno strinja, da se ustanovi Komisija za delo z
mladimi. IO ZDPS pripravi pisni sklep o ustanovitvi Komisije za delo z mladimi
(KM ZDPS). V sklepu se navedejo naloge komisije kot jih je predlagala Laura
Bračič v svojem predlogu.
Člani Komisije o delu z mladimi so: vodja Laura Bračič, člani: Miha Lazar,
Klemen Poljanšek, Žiga Kobal in Tea Kršinar.
Na podlagi predloga in zapisnika skupščine ZDPS, predsednik ZDPS predlaga, da se
Lauri Bračič poda priznanje za delo z mladimi na naslednji skupščini, s čimer se vsi
prisotni strinjajo.
Sklep št. 6: Damjan Lukman in Vlado Rumiha uredita vse potrebno glede
priznanja.
Ad6) Finačni plan 2017
Glede na razprave in pripombe skupščine v zvezi s finančnim planom ZDPS za leto
2017, kar je razvidno iz zapisnika skupščine ZDPS iz dne 10.02.2017, je smotrno na
naslednji skupščini ZDPS predstaviti bolj podrobno razdelan finančni plan ZDPS za
leto 2017.
Sklep št. 7: Predsednik KFM ZDPS poskrbi za pripravo bolj razdelanega
finančnega plana za leto 2017 ter ga pošlje vsem članom IO ZDPS v vednost,
posreduje se ga tudi NO.
Vabilo za skupščino se dopolni z točko: »Finančni plan za leto 2017«.
Neposredno na skupščini se razdelan finančni plan za leto 2017 predstavi oz.
poda skupščini v seznanitev.
Sklep št. 8: Zaključno poročilo za leto 2016 je potrebno posredovati do konca
meseca marca na AJPES. Za to poskrbita Erika Sebanc in Sebastjan Kokalj.
Ad7) Razno
Predsednik ZDPS seznani IO ZDPS, da je vložena vloga na UE Ljubljana v zvezi s
spremembo sedeža ZDPS, kot tudi na pošti v občini Bežigrad.
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Seja zaključena ob 19:50 uri.
Dušan Gorše
Predsednik ZDPS

Zapisala:
Veronika Prohart
Sekretarka ZDPS
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