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

IO-ZDPS-2020/17

Zapisnik 7. sestanka Izvršnega odbora ZDPS

Datum sestanka: 10.07.2020 ob 18:00
Kraj: Sloga, Ljubljana
Prisotni: Srečko Španić, Barbara Lemut, Iris Vencelj, Stanislav Novak, Simon Bračič,
Žiga Kobal, Žan Rode
Opravičeno odsoten: Sebastjan Kokalj
Ostali vabljeni: Janez Bizjak, Boštjan Hegler

Dnevni red:
1. Imenovanje predstavnika zveze v OKS
2. Formiranje komisije pristojne za odnose z OKS
3. Popravki - dopolnitve pravilnikov in Statuta ZDPS
4. Mladina
5. TRK
6. CEP
7. Razno
Predsednik Srečko Španić pozdravi prisotne in na kratko obrazloži namen
današnjega sestanka.
Ad1) Imenovanje predstavnika zveze v Skupščini OKS
S strani OKS smo prejeli poziv, da imamo kot članica Olimpijskega komiteja
Slovenije - Združenja športnih zvez v skupini članstva s strani MOK priznane športne
organizacije pravico do imenovanja svojega predstavnika v Skupščini OKS-ZŠZ.
Sklep št. 1: Člani IO-ja soglasno potrdijo imenovanje predsednika Srečka
Španića, za predstavnika zveze v Skupščini OKS-ZŠZ.

Ad2) Formiranje komisije pristojne za odnose z OKS
Zaradi obveznosti do OKS je potrebno formirati skupino, ki bo skrbela za
komunikacijo med OKS in ZDPS (poročila, razpisi odnosi in obveznosti do OKS-a…).
Srečko nas seznani, da sta se skupaj z Barbaro Lemut udeležila neformalnega
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sestanka z Balinarsko zvezo, ki nam je ponudila pomoč pri izpolnjevanju obveznosti,
ki jih ima zveza do OKS-a in o medsebojnem sodelovanju.
Sklep št. 2: Člani IO-ja soglasno potrdijo formiranje nove komisije, ki bo
posrednik med ZDPS in OKS. Vse ostale podrobnosti v zvezi z delovanjem in
obveznostim Komisije sodelovanje za OKS se določijo v ustanovitvenem
sklepu komisije, ki bo pripravljen do konca oktobra.
Sklep št. 3: Člani IO-ja soglasno potrdijo ime komisije in sicer Komisija za
sodelovanje z OKS, člana komisije sta Stanislav Novak in Žiga Kobal ter
mandat komisije, ki je do preklica.

Ad3) Popravki - dopolnitve pravilnikov in Statuta ZDPS
Tekmovalna registracijska komisija in sodniška komisija pripravita do konca meseca
oktobra popravke - dopolnitve pravilnikov in jih uskladita z društvi. Barbara Lemut in
Janez Bizjak nato pripravita popravljen in dopolnjen statut ZDPS-ja, ki gre v potrditev
na jesenski skupščini.
Sklep št. 4: Člani IO-ja se strinjajo, da se do konec oktobra popravijo in
dopolnijo pravilniki TRK-ja in sodniške komisije, ki morajo biti usklajeni z
društvi.
Sklep št. 5: Barbara Lemut in Janez Bizjak do jesenske skupščine pripravita
popravljen in dopolnjen statut ZDPS-ja.

Ad4) Mladina
Srečko opozori, da je potrebno aktivirati delo z mladimi. Seznani nas, da je že opravil
pogovor z Lauro in pridobil njeno potrditev, za vodenje te komisije tudi v naprej.
Sklep št. 6: Člani IO-ja soglasno potrdijo, da se komisija za delo z mladimi
aktivira do preklica in se pripravi do konca oktobra dopolnitev sklepa o
nalogah komisije.

Ad5) TRK
Predsednik TRK-ja Žan Rode nas seznani s trenutnim stanjem tekmovanj, kaj je že
bilo izpeljano in kakšni so načrti za naprej. Obvesti nas tudi, da je TOUR trojk, ki bi
moral biti izveden na Jančah 11.07.2020, dokončno odpovedan. Dogovorimo se, da
izobraževanje za vodenje tekmovanj, ki je bilo predvideno v mesecu marcu 2020
izpeljemo v letošnjem letu. Srečko seznani predsednika TRK-ja, da je potrebno
sprazniti mail TRK-ja, ker zavrača sporočila zaradi prezasedenosti.

2

Zapisnik 7. seje Izvršnega odbora ZDPS

10. julij 2020

Sklep št. 7: TOUR trojk dne 11.07.2020 Janče je dokončno odpovedan (priloga
1 tega zapisnika je mail korespondenca).

Ad6) CEP
Srečko nas seznani, da se je 27.06.2020 udeležil CEP kongresa preko ZOOM
aplikacije na katerem so poleg tekoče problematike bili seznanjeni tudi z novimi
pravili oblačenja na mednarodnem nivoju.
Sklep št. 8: Na spletni strani se objavijo nova pravila oblačenja, ki ga zahteva
CEP na mednarodnem nivoju.

Ad7) Razno
Srečko nas seznani, da do 30.06.2020 s strani selektorjev, razen selektorice
Veteranske reprezentance, ni bilo nobenega odziva glede predvidene udeležbe na
mednarodnem spletnem turnirju v natančnem izbijanju Euro-Pétanque (Corona)
Shooting, kar je posledično pomenila, da ni oddal dogovorjene prijave dveh ekip.
Srečko nas tudi opozori, da bo potrebno bolj aktivno pristopiti pri zbiranju sredstev za
naslednje leto, ko so predvidena tako svetovna kot evropska tekmovanja v vseh
kategorijah in glede na finančno stanje, bo verjetno potrebno določena tekmovanja
odpovedati, ker denarja ne bo dovolj za vse. Srečko pripravi prošnjo za donatorstvo,
ki se pošlje na pooblaščence.
S strani CC Madžarske smo sprejeli predlog, da bi se v naslednjem letu pri njih
organiziral CC dvoj in ne trojk. Člani se s predlogom niso strinjali, ker obstaja
pomislek glede tega, da bi posamezne države pričele spreminjati sedaj dogovorjena
pravila in bi sčasoma vse skupaj zvodenelo.
Društvo Zarja mora pisno posredovati nove podatke o pooblaščencu (ime in priimek,
naslov, mail in telefonsko številko), zaradi odstopa dosedanjega pooblaščenca.
Sestanek je bil zaključen ob 19.30 uri.

Zapisala:
Iris Vencelj
Sekretarka ZDPS

Srečko Španić
Predsednik ZDPS
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