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Ljubljana, 24.10.2015
OKROGLA MIZA – Obvestilo članom
Spoštovana društva, spoštovani petankarji,
včeraj, 23.10.2010 je ZDPS, v sodelovanju z letos ustanovljenim društvom petanke
Velenje, organizirala okroglo mizo na temo: Organizacija in izvedba tekmovanj pod
okriljem Zveze društev petanke Slovenije. S tem v zvezi je bilo poslano vabilo vsem
društvom in posredno vsemu članstvu. Namen okrogle mize je bil predstaviti nov
pristop, ki ga je Zveza s svojimi strokovnimi organi (TRK, SK) opredelila v osnutku
predloga Tekmovalnega pravilnika in Poslovnika o organizaciji tekmovanj ter
istočasno omogočiti vsem članom Zveze neposredno in konstruktivno sodelovanje
ter predstavitev njihovega pogleda oziroma razmišljanj o tej tematiki. Vabilo z obema
predlogoma kot delovno gradivo, je bilo poslano po elektronski pošti vsem društvom
ter istočasno objavljeno na naši spletni strani.
Okrogle mize so se udeležili predstavniki Sloge, Medvedov, Brda, Arnike, Zarje in
Društva petanke Velenje. Na okrogli mizi je bilo prisotno vodstvo Zveze z večino
članov, kakor tudi predsednik TRK in predsednik SK ter drugi posamezni člani Zveze.
Okrogle mize se druga društva niso udeležila niti z enim predstavnikom. Seveda
sodelovanje na okrogli mizi ZDPS ni obvezno, pa vendar… Na dan okrogle mize v
dopoldanskem času, mi je predsednik TVD Partizan Domžale v imenu Sršenov
poslal pisne pripombe na delovno gradivo. Seveda sem na okrogli mizi vsem
sodelujočim prebral v celoti vsebino poslanega sporočila. Žal to nisem mogel storiti
tudi s sporočilom s strani društva Hribovci, ker mi je bilo posredovano s strani Mihič
Roka šele popoldan, ko sem bil že odsoten od doma. Seveda sem z vsebino dopisa
seznanil vse odgovorne osebe za to področje v Zvezi takoj naslednji dan.
Kakor se verjetno spomnite sem že v kratkem času po prevzemu vodenja Zveze v
mesecu marcu ustanovil posebno delovno skupino, katera je pripravila osnutek
novele in poslovnika o organizaciji tekmovanj kot delovno gradivo. Prav tako je
vodstvo Zveze in TRK poslalo na društva več dopisov s ciljem, da se društva aktivno
vključijo v proces dela s tem, da posredujejo TRK vse svoje želje, predloge,
razmišljanja in dvome zato, da bo omenjena skupina ljudi imela več informacij o tem,
kaj društva pričakujejo, kako in na kakšen način, ter na podlagi teh informacij
pripravila delovna gradiva oziroma predloge. Od vsega tega je bilo bolj malo ali nič.
Poslana sta bila dva predloga od posameznih članov Zveze, katerim se na tem
mestu zahvaljujem. Že ob prevzemu mandata vodenja Zveze sem povedal, da bom
veliko pozornost namenil transparentnosti našega dela ter povečanju komunikacije
med društvi in vodstvom Zveze. In tega sem se in se bom držal do konca mandata.
Seveda pa sta za komunikacijo potrebna najmanj dva. Okrogla miza mi je med
ostalim pokazala stopnjo pripravljenosti neposrednega sodelovanja, čeprav sem ob
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prevzemu mandata od vseh predstavnikov društev dobil njihovo zagotovilo o
sodelovanju na vseh področjih.
Okrogla miza je potekala v prijetni in sproščeni, predvsem pa delovni atmosferi.
Izpostavljeno je bilo veliko vprašanj, predlogov in razmišljanj s strani sodelujočih in
prav tako je bila podana vrsta odgovorov. Predstavniki društev so posredovali veliko
konkretnih predlogov in zamisli, kakor tudi svojih opredelitev do nekaterih vprašanj v
zvezi z delovnim gradivom, ki bodo vodstvu Zveze in TRK dober pokazatelj za
naprej. S tem dejanjem smo stopili korak naprej na tem področju. Zveza bo na tem
področju nadaljevala svoje delo in obravnavala vse predloge društev poslanih na
Zvezo. Vsekakor sem mnenja, da se mora dvigniti kvaliteta in ne kvantiteta. Zvezo
tvorijo društva in ne posamezniki, ki opravljajo določene funkcije v organih Zveze. In
če to drži, morajo tudi društva postati aktivni partner. Tudi to je bila ena od ugotovitev
okrogle mize.
Ob koncu bi se zahvalil članom društva petanke Velenje za izkazano pomoč pri
organizaciji okrogle mize ter vsem društvom in posameznim članom Zveze, ki ste se
je udeležili.
Športni pozdrav,
Dušan Gorše
Predsednik ZDPS
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