ZVEZA DRUŠTEV PETANKE SLOVENIJE
Izvršni odbor
Linhartova cesta 47
1000 Ljubljana
Slovenija

ZDPS-IO/2017-13
Datum : 03.05.2017

Zapisnik 4. sestanka Izvršnega odbora ZDPS
Datum sestanka: 03.05.2017 ob 19.00 uri
Kraj: ŠD Zarja, Ljubljana
Prisotni: Gorše Dušan, Poljanšek Klemen, Lukman Damjan, Bračič Simon, Sebanc
Erika, Skrbinek Jože, Erdeljc Darc
Ostali prisotni: Jamnik Kaja, Španič Srečko, Dovžan Matevž, Lemut Barbara
Odsotni: Kokalj Sebastjan
Dnevni red:
1. Nagovor
2. Delo z mladimi
3. Poročilo selektorja – Ghent 2017
4. Finančno poročilo
5. Udeležba reprezentanc - predlog predsednika TRK
6. Objavljanje informacij in prispevkov iz tekmovanj
7. Pismo C. Azemaja
8. Nabava zastav držav članic Centrope Cupa in zastave ZDPS
9. Razno
Ad1) Nagovor
Predsednik ZDPS uvodoma nagovori vse prisotne člane IO ZDPS in vse druge
povabljene ter se jim zahvali za udeležbo na 4. sestanku izvršnega odbora Zveze.
Predlaga dnevni red, ki so ga člani IO prejeli predhodno in ga da v potrditev.
Sklep št.1) Člani IO ZDPS se strinjajo z predlaganim dnevnim redom.
Ad2) Delo z mladimi
Predsednik ZDPS preda besedo vodji Komisije za delo z mladimi. Laura Bračič pove,
da so v komisiji v sklopu plana dela za letošnje leto zajeli tako petanko in treninge kot
tudi udeležbo na različnih tekmovanjih, prav tako pa so si zastavili nov cilj organizirati poletni petankarski tabor za mladino. Vodja KM seznani člane IO ZDPS,
da so skupaj s člani KM na svojih sestankih raziskali več različnih možnosti izvedbe
tabora. Kot potencialno glavno težavo izpostavi finančni del tabora, ki lahko
predstavlja problem tako pri starših kot pri Zvezi sami. Člani KM so za najbolj
optimalno lokacijo tabora izbrali Velenje, saj ponuja največ za dobro izvedbo tabora
in je ob enem najbolj cenovno ugodna. Vodja KM predstavi članom IO ZDPS
1

Izvršni odbor

program tabora in okviren plan stroškov za njegovo izvedbo. Izpostavi idejo o
pridobitvi sponzorskih sredstev za izvedbo tabora. Jože Skrbinek ponudi pomoč pri
finančnih sredstvih.
KM izpostavi problem pri kroglah za mlade, saj le-teh primankuje. Zato predlaga, da
se v kolikor finančno stanje to dovoljuje, nakupi nekaj kompletov krogel. Pomanjkanje
krogel je postalo težava predvsem v mesecu aprilu, ko je KM začela izvajati treninge
dvakrat tedensko v ŠD Zarji, krogle pa prav tako še vedno potrebuje na OŠ Maksa
Pečarja, kjer vodi petanko v okviru interesnih dejavnosti.
Člane IO ZDPS seznani z napredkom izdelave priročnika za igranje petanke, ki je v
procesu izdelave in plana treningov za mladino, ki bo končan v najkajšem možnem
času in predstavljen IO ZDPS.
Komisija za delo z mladimi je konec meseca aprila na elektronski naslov TRK ZDPS
naslovila predlog o spremembi tekmovanja mladinskega tour posamezno v tour
dvojk. Predsednik TRK obrazloži, da se zaenkrat koledar ne bo spreminjal, vendar pa
pove, da so stvari odprte pri pripravi koledarja za naslednjo sezono v skladu s
planom dela KM.
Španič Srečko predlaga, da se v naslednjem letu razmisli tudi o drugačnih sistemih
tekmovanj za mlade.
Predsednik ZDPS izrazi zadovoljstvo glede dela z mladino in poudari, da se stvari
premikajo v pozitivno smer. Še enkrat izpostavi sodelovanje KM s starši in podpira
idejo o izvedbi poletnega tabora. Želi, da se pripravi plan dela treningov, program
poletnega tabora za mladino in plan stroškov tabora ter omenjene dokumente
posreduje članom IO ZDPS na vpogled in nadaljno potrditev. Tako kot podpira delo z
mladino čez vse leto pa apelira na KM, da z delom z mladimi nadaljuje tudi skozi
zimski čas.
Člani IO ZDPS se strinjajo, da se težavo pri pomanjkanju krogel poskuša rešiti tudi v
sodelovanju z drugimi člani ZDPS. Zato želi, da se naredi evidenca krogel in ostalih
stvari, ki jih uporabljalo za delo z mladino.
Barbara Lemut pove, da se v trgovini Decathlon lahko krogle naročijo tudi iz
skladišča, saj jih na prodajnih policah trenutno nimajo.
Laura Bračič pove tudi, da bo pod okriljem ZDPS v sodelovanju z BŠK Krim v
mesecu maju organiziral 2.junior tour na igriščih BŠK KRIM, na katerem bodo
prisotni tudi člani KM.
Sklep št. 2) IO ZDPS podpira izvedbo tabora mladine in želi, da KM pripravi plan
dela za tabor z vsemi potrebnimi dokumenti v zvezi z njim. Informacijo
posreduje članom IO ZDPS v potrditev.
Po potrditvi izvedbe petankarskega tabora za mladino s strani IO ZDPS KM
obvesti starše z informacijo o možnosti udeležbe na taboru.
Sklep št.3) KM ZDPS naredi popis vseh krogel in stvari, ki jih ima na uporabo
za treninge in o tem obvesti KFM.
Ad3) Poročilo selektorja – Ghent 2017
Predsednik ZDPS preda besedo selektorju reprezentance, ki je zastopala Slovenijo
na svetovnem prvenstvu v belgijskem Ghentu. Španič Srečko seznani IO s poročilom
o udeležbi na prvenstvu. V okviru svojega poročila pa Španič predstavi tudi vse
stroške, ki so nastali ob udeležbi v Ghentu.
Predsednik TRK pove, zakaj je prišlo do tolikšnega odstopanja od okvirne cene, ki je
bila predstavljena pred začetkom tekmovanja.
Ostalih komentarjev na poročilo ni bilo.
2

Izvršni odbor

Poročilo se hrani v arhivu ZDPS in je objavljeno na spletni strani ZDPS.
Sklep št.4) IO ZDPS se je seznanil s poročilom in finančnim poročilom za
Ghent.
Ad4) Finančno poročilo
Predsednik KFM Damjan Lukman poda delno finančno stanje ZDPS.
Jamnik Kaja obrazloži, kateri računi še niso plačani.
Barbara Lemut izrazi vprašanje koliko je še rednih stroškov v letošnjem letu. Pove
tudi, da se bo NO ZDPS po 15.5.2017 zopet sestal z blaganikom in preveril finančno
stanje.
Sklep št.5) IO ZDPS se sezani s trenutnim finačnim stanjem. Predsednik KFM
mora urediti vse potrebno za pridobitev vseh zapoznelih neplačanih zadev.
Sklep št.6) KFM (blagajnik) je dolžan v prihodnje preveriti in obvestiti TRK
ZDPS o neplačanih obveznosti klubov do ZDPS.
Ad5) Udeležba reprezentanc - predlog predsednika TRK
Predsednik TRK seznani člane IO ZDPS z načrtovani mednarodnimi tekmovanji, ki
so še na koledarju svetovne in evropske petankarske zveze : moški (EP 21.-24.9 v
Franciji), ženske (SP november – na Kitajskem) in veterani (EP 6.-8.10 – na
Danskem). Selektorji vseh treh reprezentanc predstavijo okvirne stroške udeležbe na
prvenstvih.
Predsednik ZDPS pove, da je trenutno finančno stanje takšno kot je, zato želi mnenje
predsednika TRK. Ta pove, da je TRK mnenja, da se letos podpre udeležbo moške
reprezentance na EP v Franciji, kjer bo potekal tudi letošnji petankarski kongres, v
kolikor pa bodo finančna sredstva dopuščala, pa tudi odhod na prvenstvo katere od
drugih dveh reprezentanc.
Erika Sebanc izpostavi vprašanje, ali se bodo danes člani IO ZDPS samo seznanili z
okvirni stroški tekmovanj ali bodo danes sprejeli tudi odločitev o odhodu
reprezentanc na posamezna prvenstva.
Skrbinek Jože predlaga, da se v primeru neudeležbe drugih reprezentanc na
prvenstvu, glede na finančno stanje, reprezentance podpre in pošlje na kakšen
močnejši mednarodni turnir v tujino.
Simon Bračič pove, da se strinja s predsednikom TRK in podpira udeležo
reprezentanc na mednarodnih tekmovanjih glede na finančne zmožnosti Zveze.
Predsednik ZDPS predlaga, da se, glede na finančno stanje, podpre v prvi vrsti
udeležbo moške reprezentance na EP v Franciji.
TRK ZDPS se zaveže, da bo poiskala možnosti mednarodnih turnirjev za
reprezentance.
Sklep št.7) IO ZDPS podpira udeležbo moške reprezentance na EP v Franciji
ter na kongresu. V primeru dodatnih sredstev pa bo IO ZDPS tekom leta
razpravljal o ostalih reprezentančnih aktivnostih glede na finančne zmožnosti
ZDPS.
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Ad6) Objavljanje informacij in prispevkov iz tekmovanj in druge zadeve
Predsednik ZDPS poudari potrebo in obvezo po pravočasnem in točnem podajanju
informacij s strani strokovnih komisij in s tem v zvezi tudi objavljanje na spletni strani
ZDPS. Predsednik TRK zagotavlja, da se bodo zadeve ažurno objavljale in
posodabljale (lestvice in rezultati). Pove tudi, da bodo v najkrajšem možnem času
popravil oziroma dopolnili Tekmovalni pravilnik in ga posredovali članom IO ZDPS v
odločanje.
Predsednik ZDPS izpostavi problem, ki zadeva prijavo na CC Slovenija. Jože
Skrbinek se zaveže, da bo uredil zadeve.
Barbara Lemut pove, da se sklep št. 5. iz 3.sestanka IO ZDPS ni realiziral.
Sklep št.8) TRK v najkrajšem možnem času pripravi predlog popravkov
tekmovalnega pravilnika in ga posreduje članom IO ZDPS v potrditev.
Sklep št.9) Sekretar ZDPS popravljen Pravilnik o oblačilih državnih
reprezentanc v petanki objavi na spletni strani ZDPS. (sklep št.5 iz 3. sestanka
IO ZDPS)
Ad7) Pismo C. Azemaja
Predsednik ZDPS seznani IO ZDPS s pismom Clauda Azemaja. Predsednik
svetovne petankarske zveze Azema poziva vse države, da sodelujejo pri promociji
udeležbe iger s kroglami na olimpijskih igrah 2024.
Sklep št.10) ZDPS podpira idejo o uveljavitvi petanke kot športne discipline na
OI 2024 in bo delala na tem, da se glede na svoje zmožnosti vključi v
promocijo.
Sklep št.11) ZDPS bo fotografije in drugi material za promocijo Boules 2024
posredovala pristojnim organom svetovne petankarske Zveze. Sekretar ZDPS
poskrbi za objavo pripravljenih materialov na spletni strani ZDPS.
Ad8) Nabava zastav držav članic Centrope Cupa in zastave ZDPS
Zaradi nastalih težav pri izposoji zastav članic tekmovanja Centrope Cup, predsednik
ZDPS predlaga, da se potrebne zastave kupi in s tem prihrani vse potencialne težave
z zastavami.
Predsednik KFM seznani vse prisotne z predlogom ponudbe in stroški nakupa teh
zastav.
Predsednik ZDPS predlaga izdelavo zastave ZDPS.
Sklep št.12) IO ZDPS se glede na pripravljen predlog ponudbe predsednika
KFM strinja z nabavo zastav držav članic Centrope Cupa.
Sklep št.13) Predloge za obliko in kreacijo (design) zastave pripravi Jože
Skrbinek in jih distribuira članom IO ZDPS. Z izbranim predlogom se seznani
ostale člane Zveze na podlagi njihovih prejetih mnenj, IO ZDPS sprejme
odločitev o celostni podobi zastave ZDPS.
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Ad9) Razno
Predsednik TRK seznani prisotne z informacijo o povečanem številu prijav na
Centrope cup na Češkem.
Erika Sebanc seznani IO ZDPS o delovanju na projektu za sponzoriranje oziroma
donatorstvo Zvezi, ter prosi za pomoč članov IO ZDPS.
Predsednik ZDPS in predsednik KFM predstavita informacijo o ponudniku za vezenje
reprezentančnih dresov.
Erika Sebanc pove, da bo članek o obisku Premogovništva Velenje končan v
naslednjih dneh.
Sklep št.14) Predsednik TRK posreduje vsem klubom informacijo povečanem
številu prijav na Centrope cupu Češka.
Sklep št.15) Sekretar ZDPS poskrbi za objavo članka o obisku Premogovništva
Velenje na spletni strani ZDPS. Članek se prevede tudi v angleški jezik in se ga
posreduje svetovni petankarski Zvezi, CEP-u, ter objavi na spletni strani ZDPS.

Sestanek zaključen ob 21:20 uri.
Zapisal:
Klemen Poljanšek
Sekretar ZDPS
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