ZVEZA DRUŠTEV PETANKE SLOVENIJE
Izvršni odbor
Balinarska pot 7
1260 Ljubljana
Slovenija
E-pošta: predsednik@zdps.si

ZDPS-IO/2016-02
Datum: 08.01.2016

Zapisnik 1. seje Izvršnega odbora ZDPS
Datum sestanka: 08.01.2016 ob 19:00
Kraj: prostori ŠD Zarja, Ljubljana
Prisotni: Dušan Gorše, Joţe Skrbinek, Stanislav Novak, Vlado Rumiha, Prohart
Veronika.
Odsotni: Erika Sebanc, Simon Bračič.
Povabljeni prisotni: Kaja Jamnik.
Dnevni red:
1. Pregled realizacije sklepov zadnje seje IO ZDPS in skupščine ZDPS
 Korespondenčno odločanje o predsedniku Disciplinske komisije
(DK)
2. Tekmovalno-registracijska komisija
 Registracija 2016
 Koledar tekmovanj 2016
 Poslovnik o delu z drţavnimi reprezentancami
 Poslovnik o organizaciji tekmovanj
3. Sodniška komisija
 Načrtovanje dela SK v letu 2016
 Seminar za nove sodnike
 Obnovitveni seminar za sodnike
4. Kosmisija za logistiko
 Nabava računalnika za sekretarja ZDPS
 Nabava enotnih reprezentančnih oblačil
 Medalje in pokali za sezono 2016
5. Finančno stanje Zveze
6. Volilna skupščina ZDPS
7. Razno
Predsednik Zveze Dušan Gorše pozdravi prisotne in obrazloţi namen in
pomembnost današnje seje kot prve v novem koledarskem letu.
Ad1) Pregled realizacije sklepov zadnje seje IO ZDPS in skupščine ZDPS
Javni razpis za predsednika Zveze je pripravljen. Moţnost prijave na razpis je
vključno do 01.03.2016. Razpis se objavi na spletni strani Zveze ter pošlje vsem
društvom preko elektronske pošte.
Presednik Zveze člane IO seznani, da je v mesecu decembru potekalo izobraţevanje
glede objav spletne strani, ki ga je izvedel Matej Kršinar. Za objavo zapisnikov in
pravilnikov Zveze je zadolţena Veronika Prohart, za aktualne objave pa Kaja Jamnik,
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ki bo v bodoče prisotna tudi na sejah IO kot sestavni del IO-ja, vendar brez
glasovalne pravice.
Korespondenčno odločanje o predsedniku DK
Za novega predsednika DK je potrjen Klemen Poljanšek.
Na korespondenčno odločanje se je odzvalo 9 od 10-ih društev (7 glasov ZA, 2
VZDRŢANA).
Zapisnik korespondenčnega odločanja o predsedniku DK je objavljen na spletni
strani Zveze ter posredovan vsem društvom preko elektronske pošte.
Tekmovalni pravilnik
Člani IO z morebitnimi pripombami in predlogi Tekmovalnega pravilnika seznanijo
TRK do ponedeljka, 11.01.2016. Tekmovalnik pravilnik mora biti dokončan oz. v
celoti pripravljen najkasneje do srede, 13.01.2016. Čistopis pravilnika se pošlje
predsedniku Zveze v pregled. Po pregledu se pravilnik objavi na spletni strani Zveze
ter pošlje vsem društvom preko elektronske pošte v vednost.
Promocijski turnir - PROM TOUR: Predsednik Zveze predlaga, da se v Tekmovalni
pravilnik vključi tudi termin »promocijski turnir - prom tour«.
Sklep št. 1: Javni razpis soglasno potrdijo vsi člani IO. Kaja Jamnik razpis
objavi na spletni strani Zveze. Preko elektronske pošte na vsa društva razpis
pošlje Veronika Prohart.
Sklep št. 2: Člani IO morebitne pripombe in predloge za Tekmovalni pravilnik
posredujejo TRK do ponedeljka, 11.01.2016. Tekmovalni pravilnik mora biti
dokončan oz. v celoti pripravljen najkasneje do srede, 13.01.2016. Čistopis
pravilnika se pošlje predsedniku Zveze v pregled. Po pregledu se pravilnik
objavi na spletni strani Zveze ter pošlje vsem društvom preko elektronske
pošte v vednost.
V Tekmovalni pravilnik se vključi termin »promocijski turnir - prom tour« z
obrazložitvijo namena in ciljev te oblike tekmovanj.
Ad2) Tekmovalno-registracijska komisija
Registracija 2016
Prestopni rok določa Registracijski pravilnik. Registracija se izvede dne, 19.02.2016
med 17:30 in 20:00 uro v prostorih ŠD Sloga.
Višina kotizacij ostaja enaka in sicer:
 registracija društva znaša 200,00 EUR
 licenca »člani (ce)« znaša 35,00 EUR
 licenca »mladinci« znaša 20,00 EUR
 licenca »cicibani« znaša 1,00 EUR
Višina kotizacije za nelicencirane igralce na TOUR tekmovanjih ostane ista kot lani:
10 EUR po osebi.
Predsednik TRK predlaga tudi spremembo glede prestopnega roka. Sprememba
glede prestopnega roka in s tem tudi sprememba člena v Registracijskem pravilniku
bo IO posredovana v pregled in potrditev.
Koledar 2016
Koledar tekmovanj za leto 2016 je dokončan in pripravljen za objavo na spletni strani
Zveze.
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Dopis CEP
Predsednik TRK Joţe Skrbinek obvesti člane IO o dopisu, ki smo ga prejeli glede
svetovnega prvenstva za kategorijo posamezno, dvojke in pa miks dvojke. Svetovno
prvenstvo bi bilo izvedeno v letu 2017 v Belgiji. Do 01.03.2016 je potrebno odgovoriti
glede sodelovanje tega prvenstva. Podatek je informativne narave oz. sluţi za
pregled ali je zainteresiranih dovolj drţav, da se lahko takšno tekmovanje izpelje.
Poslovnik o delu z državnimi reprezentancami
Predsednik Zveze izpostavi, da je potrebno Poslovnik o delu z drţavnimi
reprezentancami urediti ter podati dodatne predloge in rešitve.
Poslovnik o organizaciji tekmovanj
Poslovnik o organizaciji tekmovanj je dokončan. Potrebno ga je ponovno posredovati
v seznanitev in pregled članom IO.
Sklep št. 3: Registracija se izvede dne, 19.02.2016 med 17:30 in 20:00 v
prostorih ŠD Sloga. Vsa potrebna dokumentacija za registracijo bo na društva
posredovana preko elektronske pošte v naslednjem tednu. Višine kotizacij za
registracijo društva in licenc ostajajo enake kot prejšnjo leto, prav tako ostaja
višina kotizacije za nelicencirane igralce na TOUR tekmovanjih enaka.
Veronika Prohart pripravi akt na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov, ki
služi za pridobitev podatkov TRK ob registraciji ter ga pošlje predsedniku TRK
in predsedniku Zveze. Gre za pridobitev dodatnega podatka osebe ob
registraciji, to je naslov posameznikov članov/članic. Podatki, ki jih pridobi
TRK ob registraciji so ime in priimek, datum rojstva in naslov stalnega
prebivališča. Podatki so namenjeni zgolj in izključno za interno uporabo Zveze
in se javno ne objavljajo.
Sprememba glede prestopnega roka in s tem tudi sprememba člena v
Registracijskem pravilniku bo IO posredovana v pregled in potrditev.
Sklep št. 4: Koledar tekmovanj za leto 2016 se objavi na spletni strani Zveze.
Sklep št. 5: Zveza je zainteresirana in se strinja z izvedbo svetovnega
prvenstva v kategoriji posamezno, dvojke in dvojke miks. V zvezi s tem
predsednik TRK odgovori na dopis CEP-a oz. pošlje izpolnjen obrazec iz
katerega je razvidno, da Zveza izvedbo takšnega tekmovanja podpira.
Sklep št. 6: Poglede in rešitve v Poslovniku o delu z državnimi reprezentancami
poda predsednik Zveze Dušan Gorše. Poslovnik z dopolnitvami pošlje v
seznanitev in pregled IO-ju.
Sklep št. 7: Stanislav Novak ponovno posreduje članom IO v seznanitev in
pregled Poslovnik o organizaciji tekmovanj. V naslednjem tednu se Poslovnik o
delu z državnimi reprezentancami in Poslovnik o organizaciji tekmovanj
dokonča v celoti.
Ad3) Sodniška komisija
Zaradi odsotnosti predsednika Sodniške komisije Simona Bračič, se zadeva iz
naslova Sodniške komisije (načrtovanje dela v 2016, seminar za nove sodnike,
obnovitveni seminar za sodnike) prestavi iz današnjega zasedanja seje IO na
naslednje zasedanje IO.
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Predsednik Zveze Dušan Gorše poda mnenje glede povišanja plačila dela, ki ga
opravljajo sodniki na tekmovanjih pod okriljem Zveze.
Sklep št. 8: IO soglasno potrdi povišanje plačila za sodnike na tekmovanjih pod
okriljem Zveze. Višina sodniške točke se zviša za 0,50 EUR.
Ad4) Komisija za logistiko
Nabava računalnika za sekretarja Zveze
Zaradi dodatnih stroškov, ki nastanejo ob dodatni dobavi računalnika za potrebe
sekretarja Zveze, se računalnik, dobavljen v letu 2015 za potrebe TRK poda v
uporabo tudi sekretarju Zveze.
Nabava enotnih reprezentančnih oblačil
Potrebna je nabava enotnih reprezentančnih oblačil, ki jih bodo uporabljali
reprezentanti in reprezentantke na mednarodnih tekmovanjih. Nabava enotnih
reprezentančnih oblačil se bo izvedla v večji količini in se hranila v prostorih Zveze, ki
so za to namenjeni.
Medalje in pokali za sezono 2016
Medalje in pokali se nabavljajo pri g. Skutniku. Predsednik KLOG Vlado Rumiha je
glede tega ţe govoril s ponudnikom.
Sklep št. 9: Računalnik, kupljen za potrebe TRK uporablja do nadaljnega tudi
sekretar Zveze. TRK in sekretar Zveze se dogovorita o prevzemu in vračilu
računalnika ob potrebah, ki se izvajajo za namen Zveze.
Sklep št. 10: Vse potrebno glede enotnih reprezentančnih oblačil, ki jih
uporabljajo reprezentantje Zveze, uredita Vlado Rumiha in Dušan Gorše.
Sklep št. 11: Ponudnik za medalje in pokale v sezoni 2016 ostaja nespremenjen
oz. enak kot v prejšnjem letu, v sezoni 2015. Za dobavo medalj in pokalov je
zadolžen predsednik KLOG Vlado Rumiha.
Ad5) Finančno stanje Zveze
Člani IO se seznanijo s trenutnim finančnim stanjem Zveze, ki ga je pripravil blagajnik
ZDPS. Stanje na računih je pozitivno.
Ad6) Volilna skupščina ZDPS
Sklep št. 12: Volilna skupščina se izvede petek, 11.03.2016 s pričetkom ob
18:30 uri v prostorih ŠD Zarja. Vabilo na volilno skupščino bo objavljeno na
spletni strani Zveze, ter posredovano vsem društvom preko elektronske pošte.
Ad7) Razno
Pod točko razno ni bilo razprave.
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Seja zaključena ob 21:00 uri.
Dušan Gorše
Predsednik ZDPS

Zapisal:
Veronika Prohart
Sekretarka ZDPS
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