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

IO-ZDPS-2015-11

Zapisnik 11. seje Izvršnega odbora ZDPS
Datum sestanka: 02.11.2015 ob 18:00
Kraj: prostori Zarja, Ljubljana
Prisotni: Dušan Gorše, Erika Sebanc, Simon Bračič, Vlado Rumiha, Novak Stanislav
Jože Skrbinek, Prohart Veronika, Dragan Antonijević, Srečko Španič, Sebastjan
Kokalj.
Povabljeni odsotni: predsednik NO Peter Menciger in Milan Puh.
Dnevni red:
1. Odhod ženske reprezentance na SP Tajska – Bankog in tamkajšnji
kongres
2. Poročilo o udeležbi moške reprezentance na EP Bolgarija - Albena
3. Določitev datuma redne jesenske skupščine ZDPS in dnevega reda
4. Ustanovitev komisije za sodelovanje z mednarodno petankarsko Zvezo in
sorodnimi organizacijami v Sloveniji
5. Finančno stanje Zveze
6. Komisija za logistiko
7. Okrogla miza ZDPS v Velenju
8. Razno
Dušan Gorše pozdravi prisotne in obrazloži namen in pomembnost današnjega
sestanka glede na zadnje dogodke. S tem v zvezi predlaga, da se dnevni red seje v
točkah vabila deloma spremeni in dopolni z dodatno točko dnevnega reda, in sicer:
1. Pritožba Tatjane Šeruga zoper sklep DK ZDPS, št.DK-2015-4/1 z dne
22.10.2015, ki ga je podala dne 27.10.2015, pod zap. štev. 8
2. Točka Razno se obravnava pod zap. št. 9
Sprememba točk dnevnega reda in dopolnitev dnevnega reda je bila soglasno
sprejeta.
Ad1) Odhod ženske reprezentance na SP Tajska – Bankog in tamkajšnji
kongres
- Odhod ženske članske reprezentance je določen na dan, 03.11.2015 ob 06.30
uri. Žensko reprezentanco sestavljajo Tea Kršinar, Kaja Jamnik, Tatjana
Šeruga in Darinka Kujavec. Tamkajšnjega kongresa, ki bo potekal v sklopu SP
se bo udeležil selektor ženske reprezentance Dragan Antonijević (v
nadaljevanju selektor). Predsednik Zveze mu preda vso potrebno
dokumentacijo, potrebno za kongres. Selektor Antonijevič ima pri sebi bančno
kartico ZDPS za primer potrebe.
- Materialna sredstva (obeski) za potrebe SP
Vlado Rumiha izroči le te selektorju ženske reprezentance.
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- Reprezentančni karton
Reprezentančni karton, ki ga je sestavil Dragan Antonijević je predsednik Zveze že
prejel. Potrebna je dopolnitev reprezentančnega kartona (upoštevajoč primer
morebitnega disciplinskega postopka zoper reprezentanta in dopolniti dolžnosti
selektorjev).
Sklep št. 1: Kongresa, ki bo potekal na SP za ženske se bo udeležil selektor
Dragan Antonijević, v kolikor njegova udeležba ne bo vplivala na potrebe
reprezentance. O kongresu, ki se ga bo selektor udeležil, kakor tudi o nastopu
ženske reprezentance mora selektor po vrnitvi v domovino predstaviti TRK.
Prav tako mora selektor vrniti bančno kartico ZDPS in pripraviti poročilo o
stroških udeležbe ženske reprezentance na SP.
Ad2) Poročilo o udeležbi moške reprezentance na EP Bolgarija – Albena
Selektor moške reprezentance (v nadaljevanju selektor) nas seznani s celotnim
poročilom v zvezi z EP v Bolgariji v sledečem zaporedju: Poročilo selektorja moške
reprezentance iz EP v Bolgariji 2015, Finančo poročilo EP Bolgarija in Kongres CEP
2015.
Celotno poročilo, s katerim člane IO seznani selektor, je bilo predhodno že
posredovano vsem članom IO preko elektronske pošte.
Selektror izpostavi, da je končno 9. mesto, ki ga je zasedla moška članska
reprezentanca pomembno tudi iz vidika udeležitve sledečih tekmovanj s strani
svetovne Zveze. V namenu je namreč sprememba pravil tekmovanj.
Celotno poročilo selektor izroči predsedniku Zveze.
Predsednik Zveze v svojem imenu in imenu članov IO selektorju izreče čestitke za
dosežene rezultate na EP v Bolgariji
Sklep št. 2: TRK arhivira vsa poročila selektorjev in o tem vodi evidenco.
Ad3) Določitev datuma redne jesenske skupščine ZDPS in dnevnega reda
Predsednik Zveze predlaga datum, uro in kraj redne jesenske skupščine, s sledečim
predvidenim dnevnim redom: otvoritev skupščine in predlog delovnega predsedstva,
predlog dnevnega reda in potrditev, poročilo predsednika Zveze (kar zajema poročila
organov IO), ostala poročila (NO, DK...), zamenjava člana DK (Prohart/Poljanšek),
smernice za nadalnje delo (javni razpis za predsednika Zveze), podelitev priznanja
Janezu Bizjaku (predsednik Zveze preda Eriki Sebanc gradivo za pripravo
obrazložitve, ki se na skupščini prebere), predlog sprememb določil Pravilnika o
disciplinski odgovornosti in vodenju disciplinskega postopka.
Sklep št. 3: Redna jesenska skupščina se izvede dne, 27.11.2015 s pričetkom
ob 18.30 uri v prostorih ŠD Zarja. Poročila organov IO bo društvom posredoval
predsednik Zveze. Omenjeni organi morajo poročila predsedniku Zveze
posredovati najkasneje do 11.11.2015. Vabilo in vsa potrebna gradiva morajo
biti posredovana društvom najkasneje 12.11.2015.
Ad4) Ustanovitev komisije za sodelovanje z mednarodno petankarsko Zvezo in
sorodnimi organizacijami v Sloveniji
Predsednik Zveze obrazloži namen komisije: komisija opravlja delo na področju
mednarodnih aktivnosti, predvsem aktivnostmi povezanimi s približevanjem petanke,
da bi bila priznana kot olimpijski šport. Povezujemo se informativno in na ta način
podpiramo vse aktivnosti s strani CEP-a in svetovne Zveze. Komisija pripravlja vse
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potrebne materiale za IO ZDPS. Komisija neposredno sodeluje z Balinarsko zvezo
Slovenije pri zagotavljanju pretoka informacij glede na iste cilje (priznanje balinanja
kot olimpijskega športa). V komisiji bi delovala Janez Bizjak kot vodja ter Boštjan
Hegler kot član, ki sta o tem tudi seznanjena in na imenovanje pristajata.
Sklep št. 4: IO se strinja in soglasno sprejema sklep, da se ustanovi »Komisija
za sodelovanje z mednarodno petankarsko Zvezo in sorodnimi organizacijami
v Sloveniji (KMS)«. Komisija oz. njen vodja je za svoje delo neposredno
odgovorna predsedniku ZDPS. Komisija začne z delom takoj.
Ad5) Finančno stanje Zveze
Sebastjan Kokalj predstavi finačno stanje Zveze in na vpogled poda finančno
poročilo ZDPS za leto 2015. Sredstva, ki so še do Zveze neporavnana se morajo
urediti do skupščine Zveze. V zvezi z nagradnim skladom CC mora predsednik TRK
pridobiti informacije s strani vodstva CC.
Za izplačilo sredstev, so bili s strani predsednika Zveze izročeni še trije originali
računov.
Sklep št. 5: Sebastjan Kokalj in Erika Sebanc obvestita in uredita vse potrebno
glede neporavnanih sredstev. Neporavnana sredstva morajo biti urejena do
redne jesenske skupščine, 27.11.2015.
Dohodek nagradnega sklada sredstev CC, uredita Jože Skrbinek in Sebastjan
Kokalj.
Ad6) Komisija za logistiko
Vsa kupljena materialno-tehnična sredstva v pristojnosti Komisije za logistiko so
zajeta v finančnem poročilu, katerega je pod prejšnjo točko predstavil Sebastjan
Kokalj.
Reprezentančni dresi, ki jih je uporabljala moška reprezentanca na EP v Bolgariji in
ki so v lasti Zveze, so bili vrnjeni predsedniku Komisije za logistiko Rumiha Vladu in
shranjeni v skladišče ZDPS.
Ad7) Okrogla miza ZDPS v Velenju
V zvezi z Okroglo mizo, ki je v mesecu oktobru potekala v Velenju, je bil iz strani
BŠD Fužine posredovan predlog za novelo Tekmovalnega pravilnika. Predlog je
prejela tako TRK kot tudi predsednik Zveze.
Predsednik Zveze poudari, da je potrebno novi Tekmovalni pravilnik dodobra
dodelati. Raven tekmovanj kot so državna prvenstva je potrebno dvigniti na višjo
raven ob upoštevanju določenih pripomb in predlogov.
Sklep št. 6: Sestanek TRK na temo novega Tekmovalnega pravilnika se izvede
predvidoma, v torek, 10.11.2015. O zadevi bo TRK obvestil člane IO.
Ad8) Pritožba Tatjane Šeruga zoper sklep DK ZDPS
IO kot disciplinski organ ZDPS na drugi stopnji disciplinskega postopka, je prejel
pritožbo Tatjane Šeruga, članice Zveze v disciplinskem postopku. Pritožba je bila
skupaj s celotno disciplinsko mapo predana predsedniku Zveze dne 29.10.2015 ob
19.00 uri zvečer.
Sklep št. 7: Obravnava IO kot organa 2. stopnje v disciplinskem postopku glede
pritožbe članice Zveze Tatjane Šeruga zoper ukrep Disciplinske komisije, kot
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organa 1. stopnje v disciplinskem postopku, se določi na dan, 12.11.2015 s
pričetkom ob 17.00 uri, v prostorih ŠD Zarja.
Ad9) Razno
Pod točko razno ni bilo razprave.
Sestanek zaključen ob 20:00 uri.
Zapisal:
Veronika Prohart
sekretarka ZDPS

Dušan Gorše
Predsednik ZDPS
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