ZVEZA DRUŠTEV PETANKE SLOVENIJE
Izvršni odbor
Linhartova cesta 47
1000 Ljubljana
Slovenija

ZDPS-IO/2017-25
Datum : 22.11.2017

Zapisnik 7. seje Izvršnega odbora ZDPS
Datum sestanka: 20.11.2017, ob 18:30 uri
Kraj: ŠD Zarja, sedež Zveze društev petanke Slovenije
Prisotni: Dušan Gorše, Jože Skrbinek, Darc Erdeljc, Damjan Lukman, Erika Sebanc,
Simon Bračič
Odsotni: Klemen Poljanšek (pridružil se je seji kasneje), Sebastijan Kokalj
Ostali prisotni : Janez Bizjak ml., Laura Bračič, Kaja Jamnik
Dnevni red:
1. Pregled in analiza dosedanjega dela ter smernice za pripravo zaključnih
poročil
2. Razno
Seja IO je potekala v razširjeni sestavi, zato sta bila prisotna tudi predsednika komisij
za delo z mladimi ga. Laura Bračič in mednarodno sodelovanje g.Janez Bizjak ml., ki
je bil na seji prisoten tudi v vlogi novoizvoljenega predsednika NO ZDPS.
Člani IO ZDPS so se seznanili z analizami dela posameznih komisij. Pregled
dosedanjega dela so prestavili predsedniki posameznih komisij in njihovi člani.
Predstavljeno je bilo delo naslednjih komisij: TRK, KFM, SK, Komisije za delo z
mladimi, Komisije za mednarodno sodelovanje in delo vezano na sekretarja Zveze.
IO ZDPS je med ostalim posvetil še posebno pozornost na:
1. TRK
- Registracija 2018
- Urejenost določil za nastopanja tujih državljanov na tekmovanjih pod okriljem
Zveze predvsem na državnih prvenstvih
- Koledar tekmovanj 2018
- Delo selektorjev v letu 2017 in načrtovanje aktivnosti v letu 2018
2. KFM
- Inventura MTS 2017
- Popis in predlog odprodaje posameznih kosov starih reprezentančnih oblačil
- Program dela 2018 in razporeditev sredstev Zveze
- Javni razpisi za pridobitev dodatnih finančnih sredstev
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3. SK
- Priprava predloga za uvedbo kontrole alkoholiziranosti po izdihanem zraku
- Vodenje SK v naslednjem mandatu
- Izobraževanje sodnikov
4. KMS
- Vzpostavitev skupne koordinacije obeh zvez pred OKS-olimpijskim komitejem
Slovenije in CMBS.
- Predlog prireditve enega od tekmovanj na državni ravni že v letu 2018.
- Povabilo BZS ZDPS na četveroboj balinarskih reprezentanc na Krimu 3.
decembra 2017. Najava skupnega sodelovanja-koordinacije ZDPS in BZS v
smislu podpore olimpizmu iger s kroglami in promociji obeh disciplin.
5. KM
- Tabor mladih 2018
- Strokovno izobraževanje trenerskih kadrov
- Mladinska reprezentanca
- Možnost nabave krogel za mladince
6. Sekretar
- Odpoved sodelovanja glavnega administratorja za spletno stran ZDPS z
Zvezo
Pod točko razno je Laura Bračič predstavila vsebino in namen sestanka s
predstavniki Zveze za šport invalidov Paraolimpijski komite in ogled njihovega
tekmovanja v igri s posebnimi in prilagojenimi kroglami in tehnikami igranja s ciljem
ocene možnosti nadaljnjega sodelovanja na tem področju med Zvezama.
Na podlagi predstavitev analiz ob zaključku tekmovalne sezone in pred pripravo
končnih zaključnih poročil so bili sprejeti naslednji sklepi:
1. TRK pripravi Koledar tekmovanj za leto 2018 in obvestilo za klube.
Obvestilo in koledar tekmovanj 2018 posreduje društvom do 31.12.2017.
2. Dne 3.12.2018 se predsednik Zveze in Bizjak Janez ml. uradno udeležita
mednarodnega tekmovanja na BŠD Krim skupaj s predstavniki BZS v
okviru sodelovanja obeh Zvez in pripravi na enotni pristop do CMBS. Za
ta in kasnejše primere se da izdelati 8kos vezenih oznak ZDPS s
slovensko zastavo na zgornji strani. Vezena oznaka se bo uporabljala kot
vezena priponka na civilnih oblačilih ob uradnih aktivnostih
predstavnikov Zveze (konference, uradni sestanki z drugimi subjekti,
delegati na tekmovanjih..itd)
3. Na podlagi sklepa pomladanske skupščine ZDPS se pripravi predlog
povišanja licenc za posamezne kategorije. Obrazložitev predloga pripravi
KFM.
4. KFM in sekretar Zveze takoj pristopita k raziskavi manjka pri kompletih
krogel za izbijanje, kar se je ugotovilo pri inventuri. Prav tako se
pregledajo in dopolnijo postopki izdaj in prejema MTS v lasti ZDPS ter
takoj uvedejo dodatni ukrepi za zaščito MTS . Delo vodi in usmerja
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predsednik KFM, ki ima s tem v zvezi vsa pooblastila. O vseh
ugotovitvah se napiše poročilo in se z njim seznani IO ZDPS, ki bo
odločal o nadaljnjih ukrepih.
5. TRK pripravi predlog spremembe sistema tekmovanja na DP. S tem v
zvezi se pripravi obrazložitev in ustrezni predlog spremembe oz.
dopolnitve določil TP.
6. Datum predaje zaključnih poročil strokovni komisij Zveze je 16.12.2017.
Predsedniki posameznih komisij posredujejo zaključna poročila
predsedniku Zveze.
7. Datum registracije društev in igralcev za leto 2018 je 19.01.2018 na Slogi.
8. Datum volilne skupščine ZDPS je 16.02.2018 na sedežu Zveze.
Sestanek zaključen ob 21:00 uri.
Zapisal:
D.Gorše

Predsednik ZDPS:
Dušan Gorše
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