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Zapisnik razširjene seje Izvršnega odbora ZDPS
Datum sestanka: 18.11.2016 ob 18:30
Kraj: prostori ŠD Zarja, Ljubljana
Prisotni: Dušan Gorše, Damjan Lukman, Erika Sebanc, Vlado Rumiha, Sebastjan
Kokalj, Jože Skrbinek, Dragan Antonijević, Matevž Dovžan, Kaja Jamnik, Žan Rode,
Simon Bračič, Marjana Živič, Darinka Kujavec, Žiga Kobal, Srečko Španič, Laura
Bračič, Barbara Lemut, Veronika Prohart.
Odsotni: opravičeno odsoten Klemen Poljanšek.
Dnevni red:
1. Analiza dela vodstva Zveze in strokovnih komisij za preteklo obdobje in
smernice za naprej
2. Tekmovalno-registracijska komisija
3. Komisija za logistiko
4. Nagovor predstavnika NO
5. Zaključek seje
Ad1) Analiza dela vodstva Zveze in strokovnih komisij za preteklo obdobje in
smernice za naprej
Predsednik Zveze Dušan Gorše pozdravi prisotne in obrazloži namen in pomembnost
današnje razširjene seje IO ZDPS. Zahvali se vsem prisotnim za njihov trud, delo in
pomoč pri dviganju kvalitete dela na vseh področjih delovanja ZDPS.
Spremembe, ki so se dogodile v vodenju in organizaciji dela v Zvezi, so bile velike. V
Zvezi se je pripravila analiza opravljenega dela na vseh področjih, s čimer se lahko
člani Zveze seznanijo preko poročila predsednika Zveze, katero je bilo poleg ostalih
poročil in drugih informacij za leto 2016, posredovano vsem društvom. Celotna
dokumentacija o delu IO ZDPS in komisij v njegovi sestavi je objavljena na spletni
strani Zveze.
Sodniška organizacija je kvalitetno napredovala. Imamo nove člane, v prihodnje pa
tudi kaže na to, da se bo številčno še razširila. S samo promocijo, ki je bila opravljena
na Dolenjskem, se bo Zveza najverjetneje v letu 2017 okrepila z dvem novim društvom,
kar je vsekakor spodbudno za razvoj petanke v Sloveniji. Nekateri bodoči člani so
pripravljeni sodelovati tudi v sodniški organiziciji, kar je iz vidika tekmovanj zelo
pomembno.
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Za nabavo in vodenje evidenc materialno tehničnih sredstev, je IO ZDPS ustanovil
Komisijo za logistiko. Dela, ki so bila določena so bila opravljena v celoti, za kar gre
posebna zahvala predvsem vodji KLOG.
Pohvala gre tudi Lauri Bračič in njenemu timu mladih, ki se že drugo leto ob podpori
IO ZDPS posvečajo delu z mladimi igralci petanke. Pohvala in zahvala gre tudi ŠD
Zarja, ki ni zahtevala prispevka za uporabo igrišč za mlade.
Finačno poslovnaje Zveze je v zadnijh dveh letih pozitivno, kar pa pred prevzemom
mandata ni bilo. Bila je storjena ena napaka, saj IO ni podal finančnega plana za leto
2016, kar se je/bo uredilo naknadno in društva o tem tudi obvestilo. V pripravi je tudi
akt, ki bo podrobneje določal materialno - finančno načrtovanje in poslovanje Zveze.
V letošnjem letu so bili pripravljeni javni razpisi za selektorja ženske in veteranske
reprezentance ter predsednika Zveze. Za žensko reprezentanco sta se javila Matevž
Dovžan in Dragan Antonijević, za selektorja veteranske reprezentance pa sta se javila
Dare Erdeljc in Dušan Gorše. Na razpis za predsednika Zveze, ki je še vedno aktualen,
kandidatur do sedaj še ni bilo.
Člani Zveze se morajo zavedati, da večini članov IO ZDPS poteče mandat meseca
marca 2017 in da bo potrebno za nadaljnje delo ZDPS pridobiti nove člane ZDPS, ki
bodo v prihodnje nadaljevali z delom in razvojem Zveze. V prvi polovici meseca
februarja bo med drugim sklicana volilna skupščina ZDPS.
Ad2) Tekmovalno-registracijska komisija
Predsednik TRK Jože Skrbinek predstavi situacijo v TRK. TRK je zapustil g. Bogdan
Kirbiš, zato je bilo potrebno poiskati novega člana. Ker pa je dela v TRK precej, je TRK
pridobili dva kandidata, ki sta pripravljena pomagati. Nova kandidata sta Žiga Kobal in
Žan Rode, ki sta pripravljena pomagati kot člana TRK pri njenem delu do konca
mandata sedanje sestave TRK, ki poteče v začetku leta 2019.
Sklep št. 1: Člani IO soglasno potrdijo nova člana TRK, to sta Žiga Kobal in Žan
Rode, ki postaneta člana TRK do konca njenega mandata.
Ad3) Komisija za logistiko
Vlado Rumiha obvesti vse prisotne, da so dela, ki so bila komisiji določena opravljena
v celoti. Prisotne seznani, da po končanem mandatu ne bo več deloval v KLOG, je pa
pripravljen nasledniku pomagati v uvanju dela KLOG.
Ad4) Nagovor predstavnika NO
Predsednica NO Barbara Lemut pohvali vodstvo Zveze pri njihovem delovanju, tudi
glede zadev, ki so bile nakdnadno podane v delo oz. popravek iz strani NO.
Ad5) Zaključek seje
Predsednik Zveze se še enkrat zahvali vsem, ki so se odzvali vabilu in udeležili
razširjene seje IO ZDPS. Poudari pomembnost izmenjave in pretoka informacij, kakor
tudi druženje vseh članov, ki so v preteklem obdobju nesebično, v svojem prostem
času in brez plačila, opravljali zahtevna, a nujno potrebna dela in aktivnosti zato, da
ZDPS lahko deluje normalno.
Ob zaključku predsednik Zveze povabi vse udeležence na manjšo pogostitev in
nadaljnje druženje.
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Seja zaključena ob 19:30 uri.
Zapisala:
Veronika Prohart
Sekretarka ZDPS

Dušan Gorše
Predsednik ZDPS
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