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

ZDPS-IO/2017-16
Datum : 21.06.2017

Zapisnik 5. sestanka Izvršnega odbora ZDPS
Datum sestanka: 21.06.2017 ob 18.30 uri
Kraj: ŠD Zarja, Ljubljana
Prisotni: Gorše Dušan, Poljanšek Klemen, Lukman Damjan, Bračič Simon, Sebanc
Erika, Skrbinek Jože, Erdeljc Darc, Kokalj Sebastjan
Ostali prisotni: Španič Srečko, Dovžan Matevž, Lemut Barbara
Odsotni:
Dnevni red:
1. Nagovor in otvoritev predsednika ZDPS
2. Poročilo predsednika TRK
3. Poročilo selektorja moške reprezentance
4. Poročilo selektorja ženske reprezentance
5. Poročilo vodje KM
6. Poročilo predsednika KFM
7. Razno

Ad1) Nagovor in otvoritev predsednika ZDPS
Predsednik ZDPS pozdravi vse prisotne, ter se jim zahvali za udeležbo na bržkone
zadnjem sestanku IO ZDPS spomladanskem času. Predsednik seznani vse prisotne
s sklepi zadnjega sestanka IO ZDPS, še posebno poudari sklepe , ki se nanašajo na
delo moške in ženske reprezentance, objavljanja na spletni strani ZDPS, poletnega
petankarskega tabora za mlade ter izdelavo zastave ZDPS.
Ad2) Poročilo predsednika TRK
Predsednik Zveze preda besedo predsedniku TRK-ja, še prej pa ponovno izpostavi
problem, ki se pojavlja pri objavljanju rezultatov in lestvic na spletni strani ZDPS.
Poudari tudi sklep zadnjega sestanka IO ZDPS v zvezi z načrtovanim delom in
aktivnostmi reprezentanc v letošnjem letu.
Predsednik TRK pove, da so se zadeve okoli objavljanja in ažurnosti v zadnjem času
popravile. Seznanjen je tudi z določenimi napakami, ki so se naredile ter zatrdi, da se
bodo popravile oziroma odpravile v najkrajšem možnem času.
Predsednik TRK izpostavi tudi vprašanje glede same registracije in tekmovalne
licence za ljudi oziroma petankarje, ki nimajo slovenskega državljanstva.
Prav tako seznani člane IO ZDPS s težavami pri plačevanju kotizacij novih članov, ki
so se dogajale. Poda predlog članom IO ZDPS, da se mora tekmovalna licenca
plačati najkasneje do konca prijav na tekmovanje.
1

Izvršni odbor

Člane IO ZDPS seznani tudi z vprašanjem v zvezi z višino kotizacije za cicibane in
mladince.
Predsednik ZDPS predlaga, da v zvezi s tem TRK pripravi predlog in ga predstavi IO
ZDPS na naslednjem sestanku. Člani IO ZDPS se s tem predlogom strinjajo.
Predsednik ZDPS izpostavi tudi problem v zvezi s številom krogov, ki jih imamo v
skladišču ZDPS. Predlaga, da bi v naslednjem letu vsak klub moral zagotavljati
tolikšno število krog, ki so potrebni za tekmovanje (vsaj za državno ligo). S
predlogom se člani IO ZDPS strinjajo.
Sklep št.1) TRK mora do naslednjega sestanka IO ZDPS pregledati in preveriti
zadeve v zvezi z državljanstvom in pravico nastopa na državnih prvenstvih.
Sklep št.2) TRK se obveže, da bo do naslednjega sestanka IO ZDPS pripravil
predlog v zvezi z višino kotizacij za cicibane in mladince.
Ad3)Poročilo selektorja moške reprezentance
Selektor moške reprezentance Španič Srečko seznani člane IO ZDPS, da so se že
začele intenzivne priprave na EP v Franciji v mesecu sptembru. Člane IO ZDPS
seznani tudi z informacijami v zvezi z izbranim ožjim krogom kandidatov
reprezentance,
saj je do 27.7.2017 potrebna že poimenska prijava članov
reprezentance.
Selektor seznani IO ZDPS tudi z dvomom, ki zadeva nekatere reprezentnčne
kandidate.
Predsednik ZDPS pričakuje od selektorja in TRK jasne in ažurne odgovore ter načrte
glede programa dela priprav in organizacije v zvezi z udeležbo na evropskem
prvenstvu v Franciji.
Sklep št.3) Selektor moške reprezentance v skladu s svojimi dolžnostmi uredi
vse potrebno, v dogovoru s TRK, kar zadeva priprave in udeležbo na
evropskem prvenstvu. Selektor vodi tudi vso organizacijo v skladu s svojimi
dolžnostmi. Ob sodelovanju s TRKuredi vse potrebne aktivnosti glede EP-ja.
Selektor vodi tudi vso s tem v zvezi potrebno dokumentacijo.
Ad4) Poročilo selektorja ženske reprezentance
Predsednik ZDPS še enkrat opozori glede nadomestnega turnirja oziroma aktivnosti
za žensko reprezentanco. Predlaga, da TRK v najkrajšem možnem času pripravi
predlog v zvezi s tem. Člani IO ZDPS se strinjajo s predlogom.
Selektor ženske reprezentance Matevž Dovžan seznani člane IO ZDPS glede
programa treningov in udeležbe reprezentančnih kandidatk na letošnjih tekmovanjih.
Pove, da se treningi že začeli, v kratkem pa bo pripravil tudi poročilo o delu
reprezentance, ki bo predano TRK in objavljeno na spletni strani ZDPS.
Ad5) Poročilo vodje KM
Vodja KM Bračič Laura seznani člane IO ZDPS z informacijami v zvezi s potekom
priprav na poletni petankarski tabor za mlade. Pove, da se bo tabor izvedel, saj je
število prijavljenih otrok višje od minimalnega števila, ki so ga določili na začetku
organizacijskih priprav.
IO ZDPS se seznani s potekom in delom na treningih, ki se dvakrat tedensko izvajajo
na igriščih ŠD Zarja.
Klemen Poljanšek izpostavi problem sodelovanja članov KM in drugih petankarjev pri
treningih, in ponovno apelira na vse za kakršno koli pomoč pri izvedbah treningov.
Člani KM bodo »Priročnik za petankarje« dokončali in predstavili v jeseni.
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Sklep št.4) KM mora do 17.7.2017 pripraviti celostno informacijo v zvezi s
taborom in jo posredovati IO ZDPS.
Sklep št.5) KM mora narediti popis vseh materialno tehničnih sredstev, ki jih
imajo v uporabi in ga posredovati predsedniku KFM, ki jih vpriše v register.
Ad6)Poročilo predsednika KFM
Predsednik KFM seznani prisotne, da se je dne, 21.06.2017 naredil popis materialno
tehničnih sredstev ZDPS in z novo knjigo »Evidenca osnovnih sredstev in reverzov.
Predsednik ZDPS predlaga dokupitev tekmovalnih krogov v jeseni, tudi za klube ki so
izrazili interes za nakup lastnih krogov.
Predsednik ZDPS seznani IO ZDPS z odločitvijo in glasovanjem glede zastave
ZDPS, vse v zvezi s tem uredi predsednik KFM (velikost zastave ( 75x150cm).
Odgovori članov Zveze se hranijo v arhivu.
Člani IO ZDPS se seznanijo s finančnim stanjem ZDPS.
Predsednica NO izrazi vprašanje v zvezi z razdelitvijo stroškov po finančnem planu
ZDPS. Odgovor na vprašanje je podala članica IO Erika Sebanc.
IO ZDPS je razpravljal glede povrnitve stroškov nakupa darila za organizatorja v
Gentu s strani Matevža Dovžana, za katerega pa ne obstaja račun oz. ga je Dovžan
zgubil. Predsednik TRK in predsednica NO Barbara Lemut predlagata, da se kljub
temu nadomesti plačan znesek v višini 20 EUR s strani ZDPS.
Sklep št.6) Predsednik ZDPS odobri povrnitev stroškov Matevžu Dovžanu.
Stroški se bodo povrnili kot plačilo računa pri dobavitelju reprezentančnih
dresov.
Sklep št.7) KFM pripravi do naslednjega sestanka predlog oziroma ponudbo v
zvezi z nabavo spominskih kovančkov ZDPS in ostalih daril namenjenih za
udeležbo članov ZDPS na različnih dogodkih in prvenstvih.
Sklep št.8) Selektorja v najkrajšem možnem času pripravita informacijo o vseh
reprezentančnih oblačilih aktivnih reprezentantov in reprezentantk, ki se
hranijo pri njih samih. Informacijo posredujeta predsedniku KFM.
Sklep št.9) KFM pripravi; na podlagi popisa starih reprezentančnih oblačil, ki se
nahajajo v skladišču Zveze; predlog možnosti odkupa z opredelitvijo višine
cene posameznega artikla. O možnosti odkupa se obvesti članstvo ZDPS
preko oglasne table na spletni strani Zveze.
Ad7) Razno
Pod točko razno ni bilo razprave.
Sestanek zaključen ob 21.00 uri.
Zapisal:
Klemen Poljanšek
Sekretar ZDPS

Predsednik ZDPS
Dušan Gorše
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