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IO-ZDPS-2020/05

Zapisnik 2. sestanka Izvršnega odbora ZDPS

Datum sestanka: 05.02.2020 ob 19:00
Kraj: prostori ZDPS, Ljubljana
Prisotni: Srečko Španić, Barbara Lemut, Iris Vencelj, Simon Bračič, Stanislav Novak
in Žiga Kobal
Ostali vabljeni: Janez Bizjak (Nadzorni odbor), Marko Brajer, Matej Kršinar in Žan
Rode
Opravičeno odsoten: Sebastjan Kokalj
Dnevni red:
1. Tekmovalno registracijska komisija
2. Sodniška komisija
3. Komisija za finančno in materialno poslovanje
4. Arhiv ZDPS in priprava poročil za MIZŠ ter spremljanje javnih razpisov
5. Marketing
6. Razno
Predsednik Srečko Španić pozdravi prisotne in na kratko obrazloži namen
današnjega sestanka.

Ad1) Tekmovalno registracijska komisija
Srečko predstavi svoje videnje delovanja tekmovalno registracijske komisije. Njegova
želja je, da je tekmovalno registracijska komisija sestavljena iz večjega števila ljudi, ki
bi si naloge znotraj komisije porazdelili in hkrati poskrbeli za nadomeščanja v primeru
odsotnosti katerega od članov. Za člane TRK-ja so predlagani naslednji člani: Marko
Brajer, Žan Rode, Dare Erdeljc, Borut Berlec, Gregor Sever, Tatjana Šeruga in član
sodniške komisije, katerega se bo potrdilo po registraciji. Srečko izrazi željo, da
predsedniško vlogo prevzame Marko Brajer.
Sklep št. 1: Člani IO soglasno potrjujejo člane TRK-ja za dobo dveh let, člana
sodniške komisije kot člana TRK se bo potrdilo po registraciji.
Sklep št. 2: Do 09.02.2020 bo posredovan dokument za korespondenčno
odločanje, za predsednika TRK-ja in člana IO-ja, Marko Brajer, za dobo dveh let.
Srečko nas seznani, da je bilo že kar nekaj predlogov s strani klubov in
posameznikov glede sprememb sistemov tekmovanj. Predlaga, da klubi ali
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posamezniki, predloge posredujejo v pisni obliki na IO. Klubom pa je še vedno
omogočeno, da na družabnih turnirjih preizkusijo nove sisteme igranja in na osnovi
tega, tudi s praktično izvedbo podprejo predlog spremembe tekmovalnega sistema.
Registracija klubov in članov se izvede na dan 28.02.2020 med 17. in 19. uro. Pri
izvedbi registracije sta pripravljena sodelovati poleg Barbare Lemut tudi Kaja Jamnik
in Matevž Dovžan ter Marko Brajer in Žan Rode.
Sklep št. 3: Barbara Lemut pripravi vso potrebno dokumentacijo za registracijo
in jo posreduje klubom do 14.02.2020.
Barbara Lemut je pripravila predlog sprememb Tekmovalnega pravilnika (priloga 1)
za potrditev na IO-ju kot je bilo najavljeno na skupščini dne 24.01.2020.
Sklep št. 4: Člani IO-ja so predlog spremembe Tekmovalnega pravilnika
soglasno potrdili.
Sklep št. 5: Do 09.02.2020 bo objavljen popravljen Tekmovalni pravilnik na
spletni strani zveze ZDPS.
Ad2) Sodniška komisija
Za izvajanje kontrole alkoholiziranosti na tekmovanjih pod okriljem ZDPS je naročen
material in dogovorjeno usposabljanje licenciranih sodnikov.
Barbara Lemut je pripravila predlog sprememb Sodniškega pravilnika (priloga 2) za
potrditev na IO-ju kot je bilo najavljeno na skupščini dne 24.01.2020.
Sklep št. 6: Člani IO-ja so predlog spremembe sodniškega pravilnika soglasno
potrdili.
Sklep št. 7: Do 09.02.2020 bo objavljen popravljen Sodniški pravilnik na spletni
strani zveze ZDPS.
Ad3) Komisija za finančno in materialno poslovanje
Barbara Lemut predlaga, da Daretu Erdeljcu preneha funkcija člana Komisije za
finančno in materialno poslovanje, saj je bil član komisije izključno zaradi priprave in
izdaje revije Petanka ob 20. letnici ZDPS v letu 2019.
Sklep št. 8: Člani IO-ja soglasno potrdijo, da Dare Erdeljc ni več član Komisije
za finančno in materialno poslovanje.
Tekmovalno registracijski komisiji se priskrbi nov računalnik. Med izbranimi
ponudbami smo člani IO izglasovali srednjo ponudbo z vso pripadajočo opremo.
Sklep št. 9: Barbara Lemut poskrbi za nabavo računalnika.
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Sodniški komisiji se nabavi aparat za preizkus alkoholiziranosti po izdihanem zraku.
Sklep št. 10: Barbara Lemut poskrbi za nabavo aparata za preizkus
alkoholiziranosti po izdihanem zraku.
Barbara nas seznani s ponudbo za promocijski material – magnetke. Člani se
dogovorimo, da se z nabavo promocijskega materiala še malo počaka oziroma
razmisli ali bi bilo bolj smotrno naročiti kaj drugega. Predlogi so dobrodošli.
Ad4) Arhiv ZDPS in priprava poročil za MIZŠ ter spremljanje javnih razpisov
Za urejanje arhiva sta zadolženi Barbara Lemut in Iris Vencelj. Vse komisije pošljejo
vse dokumente za arhiv in objavo na spletni strani Barbari Lemut.
Sklep št. 11: Urejanje arhiva za vse organe ZDPS skrbita Barbara Lemut in Iris
Vencelj.
Potrebno je pripraviti in posredovati Poročilo in načrtovanje aktivnosti v 2021 za
MIZŠ, nalogo prevzameta Žiga Kobal in Stanislav Novak.
Sklep št. 12: Za pripravo in posredovanje Poročila in načrtovanje aktivnosti v
2021 za MIZŠ sta zadolžena Žiga Kobal in Stanislav Novak.
Potrebno je spremljanje raznih javnih razpisov, tako na Športni zvezi Slovenije, kot
občinski ravni, kot možnost, da pridobimo nekaj dodatnega denarja.
Sklep št. 13: Za spremljanje javnih razpisov sta zadolžena Žiga Kobal in
Stanislav Novak.

Ad5) Marketing
Srečko se zaveže, da se bo posvetil delu vezanem na prepoznavnosti petanke v
Sloveniji in tujini, ter hkrati na pridobivanju denarnih sredstev (donatorstva,
sponzorstva).
Je pa tu izpostavil spletno stran, ki je po njegovem povsem neprimerna. Iz tega
razloga je bil na sestanek povabljen Matej Kršinar, da se ugotovi ali je on še
pripravljen kot skrbnik spletne strani nadaljevati s tem delom. Matej nas seznani, da
je zaradi odsotnosti in zasedenosti pripravljen še pomagati zvezi, vendar predlaga,
da skrbniško mesto prevzame druga oseba.
Dogovorimo se, da skrbništvo za spletno stran prevzame Boštjan Hegler, za
objavljanje člankov in slik s tekmovanj poskrbi Božo Kodrič, za objavljanje rezultatov
s tekmovanj bodo določene osebe naknadno po sestanku TRK-ja, Matej Kršinar pa
je še vedno pripravljen pomagati, če bo to potrebno.
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Sklep št. 14: Matej Kršinar bo posredoval Barbari Lemut gesla za dostop do
spletne strani katere posreduje naprej Boštjanu Heglerju.

Ad6) Razno
Srečo predlaga, da se poišče rešitev, kako bi najbolje iztržili reprezentančno blago, ki
ga imamo na zalogi (v nasprotnem primeru bo propadlo). Predlog z njegove strani je,
da se blago proda ali izdela majice in se jih prodaja na turnirjih. Vsi predlogi so
dobrodošli. Dogovoriti se je potrebno, kako bomo v bodoče poskrbeli za
reprezentančna oblačila, praksa, ki jo imamo sedaj, da se oblačila šivajo po meri je
predraga.
Barbara Lemut nas seznani, da je bila sprememba odgovorne osebe na UE Ljubljana
urejena in čakamo s strani UE Ljubljana novo odločbo. Po prejemu nove odločbe se
bo uredilo pooblastilo odgovorne osebe na NLB d.d. in pooblastilo na Pošti Slovenija
d.o.o. za dvigovanje priporočenih pošiljk.

Sestanek je bil zaključen ob 21.00 uri.

Srečko Španić
Predsednik ZDPS

Zapisala:
Iris Vencelj
Sekretarka ZDPS
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