ZVEZA DRUŠTEV PETANKE SLOVENIJE
Izvršni odbor
Linhartova cesta 47
1000 Ljubljana
Slovenija
E-pošta: predsednik@zdps.si

IO-ZDPS-2019/02
Datum: 04.03.2019

Zapisnik 2. seje Izvršnega odbora ZDPS
Kraj sestanka: prostori ZDPS, Ljubljana
Prisotni: Dušan Gorše, Barbara Lemut, Laura Bračič, Simon Bračič, Janez Bizjak,
Iris Vencelj, Žan Rode, Kaja Jamnik (s pooblastilom TRK).
Opravičeno odsotni: Dragan Antonijević, Sebastjan Kokalj,
Prisotni ostali vabljeni: Žan Rode, Klemen Poljanšek, Miha Lazar, Anton Trobec in
Matevž Dovžan.
Dnevni red:
1. Pregled sklepov 1. seje Izvršnega odbora z dne 12.2.2019.
2. Pregled poslovnika za delo z državnimi reprezentancami
3. Predlog TRK o razporeditvi finančnih sredstev za udeležbo reprezentanc na
mednarodnih tekmovanjih v letu 2019
4. Spremembe tekmovalnega pravilnika in sodniškega pravilnika
5. Finančno poročilo za leto 2018
6. Finančni plan za leto 2019
7. Plačilo za CEP
8. Predlog za nadomestnega člana DK
9. Ureditev in popis MTS in odpis MTS
10. Sklep o nalogah KFM
11. Sklep o umiku Pravilnika o pritožbenem postopku znotraj ZDPS
12. Plačilo obveznosti klubov in postopki obveščanja s strani ZDPS
13. Razno
Dušan Gorše pozdravi prisotne in na kratko obrazloži namen današnjega sestanka.

Ad1) Pregled sklepov 1. sestanka IO z dne 12.2.2019
IO se seznani z realizacijo sklepov 1. sestanka IO.
Sklep št. 1:
TRK do 15.3.2019 pripravi zahtevano dokumentacijo
izobraževanje, znanost in šport. Rok oddaje 31.3.2019.
Sklep 10/5 iz zapisnika 1. seje IO se ne realizira.
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Ad2) Pregled poslovnika za delo z državnimi reprezentancami
Predsednik poda svoje razmišljanje in svoje mnenje. Pohvali delo TRK pri pripravi
predloga novele Poslovnika o delu z reprezentancami, vendar je mišljenja, da so v
predlogu novele pravilnika postavljeni previsoki cilji glede na trenutni razvoj Zveze,
njihove materialne, finančne in kadrovske potenciale. Prav tako visoko postavljeni
standardi ne zagotavljajo enakosti vsem članom Zveze, kakor tudi ne finančne
enakopravnosti. Barbara Lemut se z mnenjem predsednika strinja, prav tako
selektorji, ki so v svojih razmišljanjih še dodali pomembnost zaupanja in
avtonomnosti selektorja. Po njihovem mnenju se TRK kot organ IO preveč in
neposredno vtika v delo selektorjev ter postavlja preveč visoke standarde.
Laura Bračič se strinja z dosedanjimi pripombami, izpostavi pa še finančni vidik in
izostanke na delovnem mestu
Po razpravi vseh sodelujočih je bil enotno sprejet naslednji sklep:
Sklep št. 2:
IO se je seznanil s predlogom Poslovnika za delo z državnimi reprezentancami. IO
ocenjuje, da predlog Poslovnika o delu z državnimi reprezentancami kot ga je
pripravila TRK, vsebinsko ni primeren za trenutno finančno in kadrovsko zmožnostjo
ZDPS. IO nalaga TRK–ju, da predlog novele poslovnika vsebinsko ponovno
obravnavajo ter ob tem upoštevajo vse realne in dobronamerne pripombe, ki so bile
podane. Predlog Poslovnika za delo z državnimi reprezentancami TRK ponovno
pripravi in predstavi na prvi jesenski seji, ki bo predvidoma v mesecu septembru
2019.
Ad3) Predlog TRK o razporeditvi finančnih sredstev za udeležbo reprezentanc
na mednarodnih tekmovanjih v letu 2019
TRK je na podlagi sklepa št. 19 prvega sestanka IO pripravil nov predlog prioritet za
finančnih sredstev za udeležbo reprezentanc na mednarodnih tekmovanjih v letu
2019. Kaja Jamnik poda predlog razporeditev sredstev za udeležbo reprezentanc.
Barbara Lemut poda mnenje KFM o predlagani razporeditvi finančnih sredstev, saj je
iz zbranih podatkov mogoče razbrati prevelika odstopanja. Na predlog Antona
Trobca se naj vsi selektorji in TRK ponovno sestanejo v prihodnjem tednu in skupaj
sestavijo podroben stroškovnik za mednarodna tekmovanja.
Predlog je potrebno pripraviti do 15.3.2019.
Sklep št. 3:
Tekmovalno registracijska komisija do 15.3.2019 pripravi prioritete udeležb
reprezentanc na tekmovanjih v letu 2019 ter podrobno razčlenjen stroškovnik
reprezentančnih aktivnosti. Pri tem sodeluje s selektorji reprezentanc.
Sklep št. 4:
Reprezentanci mladi do 22 let se odobri udeležba na kampu na Madžarskem od
29.7.2019 do 2.8.2019. V znesku 1.700,00 €. Prijava do 7.3.2019, prijavo uredi
Klemen Poljanšek.
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Ad4) Spremembe tekmovalnega pravilnika in sodniškega pravilnika
Kaja Jamnik predstavi predlog sprememb ligaškega tekmovanja (Priloga).
Simon Bračič skupaj s sodniško komisijo pregleda sodniški pravilnik in pripravi
možne popravke/dopolnitve pravilnika.
Sklep št. 5:
Do 15.3.2019 TRK pripravi in poda predlog sprememb Tekmovalnega pravilnika,
Registracijskega pravilnika (GDPR) in Poslovnika o organizaciji tekmovanj. TRK
pripravi tudi nov zapisnik za ligaško tekmovanje (obrazec). Uskladijo se z Matejem
Kršinarjem za objavo na spletni strani ZDPS.
Sklep št. 6:
Do 15.3.2019 SK pripravi in poda predlog sprememb Sodniškega pravilnika.
Ad5) Finančno poročilo 2018
Blagajnik ZDPS je naknadno prejel 5 računov iz leta 2018 v znesku 334,28 € za
pokale (Skutnik), katere se poravna v 2 dneh, kar spremeni tudi finančno stanje
Zveze za leto 2018.
Sklep št. 7:
Barbara Lemut in Sebastjan Kokalj pripravita končno Finančno poročilo za leto 2018
in dopis z obrazložitvijo do 7.3.2019, katerega predsednik ZDPS pošlje v
korespondenčno odločanje na društva.
Ad6) Finančni plan 2019
Barbara Lemut pove, da se mora zaradi popravljenega Finančnega poročila za leto
2018 uskladiti in popraviti Finančni plan za leto 2019. Zaradi zvišanja stroškov
pokalov iz leta 2018 se v Finančnem planu zmanjša znesek, ki je namenjen za
reprezentančna tekmovanja na 7.000,00 €. Barbara Lemut in Matevž Dovžan
predlagata, da se v Finančnem planu v bodoče zapiše samo znesek, ki je namenjen
za mednarodna tekmovanja, člani IO-ja, prisotni člani TRK-ja in selektorji se s
predlogom soglasno strinjajo. Barbara Lemut prisotne seznani, da BŠK Krim še ni
poravnal obveznosti za registracijo 2019 in dolga v višini 107,00 €.
Sklep št. 8:
Barbara Lemut in Sebastjan Kokalj pripravita končni Finančni plan in dopis z
obrazložitvijo za leto 2019 do 7.3.2019, katerega predsednik ZDPS pošlje v
korespondenčno odločanje na društva.
Sklep št. 9:
BŠK Krim mora do 25.3.2019 poravnati dolg v skupnem znesku 762,00 €. Če račun
ne bo poravnan igralci ne bodo mogli igrati na tekmovanju Masters (30.3.2019).
Ad7) Plačilo za CEP
3

Predsednik Zveze obvesti člane IO, da je CEP poslal račun za dve dodatni nočitvi na
tečaju ta trenerje petanke v Luxemburgu na ZDPS. Predlaga, da se zaradi lažjega
postopka plačilo računa uredi blagajnik ZDPS, oba udeleženca (stroške dodatnih
nočitev nosita udeleženca) pa vrneta v blagajno ZDPS, kar sta že storila.
Sklep št. 10:
Odobri se plačilo na udeležbi CEP za dve dodatni nočitvi za Klemna Poljanška in
Klemna Podgorška. Plačilo uredi blagajnik Zveze.
Ad8) Predlog za nadomestnega člana DK
Predsednik seznani člane IO, da je opravil več razgovorov s posamezniki v zvezi z
možnostjo oz. pristankom, da prevzamejo izpraznjeno mesto člana Disciplinske
komisije. Člani IO so po predstavitvi sprejeli:
Sklep št. 11:
Predsednik ZDPS poda v korespondenčno odločanje na društva najkasneje do
11.3.2019 za nadomestnega člana Disciplinske komisije ga. Natašo Novak (ŠD
Brdo).

Ad9) Ureditev in popis MTS in odpis MTS
Seznanjeni smo bili s popisom in odpisom MTS, ki sta ga opravili Barbara Lemut in
Slavica Kršinar.
Sklep št. 12:
Barbara Lemut in Dušan Gorše do konca aprila 2019 uredita odpis MTS in stara
reprezentančna oblačila ter uskladita in popišeta nova reprezentančna oblačila.

Ad10) Sklep o nalogah KFM (priloga)
Člani IO so se seznanili z vsebino sklepa o nalogah KFM.
Sklep št. 13:
Člani IO potrjujejo delo in naloge KFM od 4.3.2019 do preklica. Vodja KFM je za delo
odgovoren neposredno predsedniku ZDPS.
Ad11) Sklep o umiku Pravilnika o pritožbenem postopku in reševanju sporov
znotraj ZDPS
Na predlog predsednice KFM so člani IO razpravljali o smiselnosti Pravilnika o
pritožbenem postopku in reševanju sporov znotraj ZDPS. Mnenja so, da so v veliki
večini postopki že opredeljeni v drugih aktih Zveze. Prav tako se do sedaj ta pravilnik
ni uporabil v nobenem primeru.
Sklep št. 14:
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Člani IO potrjujejo prenehanje delovanja Pravilnika o pritožbenem postopku in
reševanju sporov znotraj ZDPS. Prenehanje začne veljati z 4.3.2019 in se ga
umakne iz spletne strani Zveze.
Ad12) Plačilo obveznosti klubov in postopki obveščanja s strani ZDPS
Sklep št. 15:
Dnevna kotizacija za nelicencirane igralce za leto 2019 je 10,00 €.
Višina sodniške točke za leto 2019 je 1,50 €. Višina točk za sojenje DP v natančnem
izbijanju je enotna za vse kategorije sodnikov za leto 2019. Število točk za
posamezna tekmovanja pod okriljem ZDPS ostane ista kot v letu 2018.
Sklep št. 16:
Društva morajo spoštujejo rok plačila. Računi in opomini se pošiljajo izključno po
pošti.

Ad13) Razno


Gospod Vlado Rumiha je ZDPS podaril komplet krogel za petanko. Barbara
Lemut jih je vpisala v seznam MTS.

Sestanek je bil zaključen ob 22:30 uri.

Zapisala:
Slavica Kršinar
Sekretar ZDPS

Dušan Gorše
Predsednik ZDPS
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