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KOMISIJA ZA LOGISTIKO
Na svoji 3. Seji je IO ZDPS sprejela sklep, s katerim je ustanovljena delovna komisija
za logistiko, katere namen in cilj je zagotavljanje podpore, nabavljanje in skrb za
materialno tehnične zadeve ZDPS in vodenje evidenc.
Komisijo sestavljajo:
1. RUMIHA VlADO – VODJA KOMISIJE
2. PUH Milan
3. ERDELJC Darc
4. ERDELJC Karmen
5. PLEŠKO Tone
Mandat komisije zajema čas trajanja: do preklica.
Cilj delovne komisije je zagotavljanje celovite logistične podpore ZDPS v zvezi z
iskanjem ponudb in nabavami materialno tehničnih sredstev (MTS), iskanjem in
zagotavljanjem najcenejših potovanj predstavnikov ZDPS na tekmovanja, ureditev in
vodenje natančnih evidenc MTS ZDPS, pripravljati pisne in foto materiale za letno
glasilo ZDPS »PETANKA«, kakor tudi drugih nalog po odločitvi IO ZDPS.
Osnovne usmeritve komisije za logistiko so sledeče:
1. Izvesti vse potrebne aktivnosti s ciljem pridobiti informacije in ponudbe za
nabavo petankarskih »plaht« za tekmovanja v natančnem izbijanju (Rumiha
V., Pleško T.).
2. Izvesti vse potrebne aktivnosti s ciljem pridobiti informacije in ponudbe za
nabavo petankarskih krogel za tekmovanja v natančnem izbijanju (Rumiha V.,
Erdeljc D.).
3. Izvesti vse potrebne aktivnosti s ciljem zagotovitve priprave in izdaje letnega
glasila »Petanka« (Puh M.).
4. Iskanje in realizacija najugodnejših variant potovanj članov ZDPS
(reprezentanc) v tujino, rezervacije hotelov oz. namestitve ter nudenje pomoči
vodstvu ekipe.
5. Vodenje knjige MTS in skladišča MTS ter imeti nadzor nad izdanimi MTS
(reverz).
6. Izdelati slikovni katalog reprezentančnih oblačil ter oblačil sodnikov. Katalog in
pisne obrazložitve bodo v obliki predloga predstavljale izhodišče za odločanje
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IO ZDPS o nadaljnjih odločitvah v zvezi z nabavami reprezentančnih in
sodniških oblačil (Prohart V.)
7. Zagotavljati princip treh ponudb pred nabavo MTS (pokali, krogi,krogle,…itd.).
8. Skrbeti za MTS ZDPS in zagotavljati njihovo vzdrževanje.
9. Delovna komisija v času priprav koristi strokovne izkušnje preteklega obdobja.
S ciljem doseganja zastavljenih ciljev, komisija neposredno komunicira s klubi
in društvi ZDPS.
10. Podajanje informacij o napredku na rednih sestankih IO ZDPS.
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