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Zapisnik 3. seje Izvršnega odbora ZDPS
Datum sestanka: 03.04.2017 ob 18:30 uri.
Kraj: ŠD Sloga, Ljubljana
Prisotni: Dušan Gorše, Damjan Lukman, Jože Skrbinek, Simon Bračič, Erika
Sebanc, Darc Erdeljc, Klemen Poljanšek
Odsotni: Sebastjan Kokalj
Ostali prisotni: Veronika Prohart, Vlado Rumiha, Španič Srečko, Barbara Lemut
Ostali odsotni: /
Dnevni red:
1. Izredna volilna skupščina Zveze in rezultati korespodenčnega odločanja
društev kot članov zveze
2. Formiranje IO ZDPS v novi sestavi
3. CEP- mednarodni sodniški izpit za sodnike
4. Potek priprav za Ghent
5. Tekoče zadeve
Ad1) Izredna volilna skupščina Zveze in rezultati korespodenčnega odločanja
društev kot članov zveze
Predsednik ZDPS seznani člane IO ZDPS z rezultati korespodenčnega odločanja z
dne 23.3.2017. Predlogi korespodenčnega odločanja so bili nova sestava IO ZDPS,
dopolnjen poslovnik o delu skupščine Zveze in Poslovnik o delu Nadzornega odbora.
Rezultati korespodenčnega odločanja se hranijo v arhivu.
S sprejetimi predlogi se spremeni tudi sestava Disiplinske komisije(v nadaljevanju
DK). Klemen Poljanšek je do sedaj deloval kot predsednik DK, ker pa obeh funkcij ne
more opravljati istočasno, je predsednik ZDPS opravili razgovor s članico DK Lauro
Bračič, ki je sprejela mesto predsednika DK. Za novo članico DK se imenuje Eva
Krajnc. Po izredni volilni skuščini se torej sestava IO ZDPS spremeni v dveh članih:
član IO ZDPS namesto Vladota Rumihe postane Darc Erdeljc, delo sekretarja pa
namesto Veronike Prohart od sedaj naprej opravlja Klemen Poljanšek. Veronika
Prohart in Klemen Poljanšek sta tudi dne, 29.03.2017, opravila primopredajo
sekretarskih poslov in materialno tehničnih zadev. Originalni dokument o
primopredaji se hrani v arhivu. Darc Erdeljc kot član IO ZDPS postane hkrati tudi član
KFM. Predsednik ZDPS seznani Klemna Poljanška in Darca Erdeljca z njunimi
nalogami in obveznostmi.
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Predsednik ZDPS se zahvali obema novima članoma IO ZDPS za izkazano
pripravljenost za delo v Zvezi in jima ob začetku delovanja v IO ZDPS čestita ter
zaželi srečo. Zahvali se tudi dosedanjima članoma Veroniki Prohart in Vladu Rumihi
in jima izroči simbolično darilo.
Jože Skrbinek predlaga, da bi se določile smernice, ki se nanašajo na
administrativne in finančne zadeve glede udeleževanja reprezentanc na
mednarodnih tekmovanjih v izogib neljubim situacijam.
Sklep št. 1: Sekretar na spletni strani spremeni sestavo IO ZDPS in DK ZDPS v
najkrajšem možnem času.
Sklep št. 2: Jože Skrbinek se obveže, da bo v bližnji prihodnosti pripravil
smernice, ki zadevajo udeleževanje reprezentanc na mednarodnem področju in
ga poslal članom IO ZDPS v potrditev. IO ZDPS se s tem strinja in nima
pripomb.

Ad2) Formiranje IO ZDPS v novi sestavi
Nova sestava IO in DK ZDPS :
IO ZDPS
- Gorše Dušan – predsednik IO ZDPS
- Lukman Damjan - podpredsednik
- Poljanšek Klemen – sekretar
- Kokalj Sebastjan – blagajnik
- Skrbinek Jože - TRK
- Bračič Simon - SK
- Sebanc Erika - član
- Erdeljc Darc - član
DK ZDPS
- Bračič Laura - predsednica DK
- Krajnc Eva - član
- Smajić Zijad - član
- Mikec Milena - član

Ad3) CEP- mednarodni sodniški izpit za sodnike
Predsednik ZDPS izrazi pobudo po udeleževanju na izobraževanju tako na
sodniškem področju kot na področju trenerskega dela. V nadaljevanju seznani IO
ZDPS, da smo prejeli vabilo za udeležbo na tečaj oziroma izpit za mednarodnega
sodnika. Zveza ima enega kandidata in sicer Simona Bračiča, kateri se bo z uspešno
opravljenim tečajem zavezal k prenašanju znanja in izkušenj med ostale petankarje
in sodnike. ZDPS bi mu pri finančnih sredstvih nudila pomoč. Na tečaj se je prijavil
tudi Klemen Poljanšek, ki ga Zveza prav tako podpira in prijavlja na tečaj, vendar pa
je njegova udeležba na tečaju na lastne stroške. Predsednik ZDPS pove, da lokacija
in termin izvedbe tečaja še nista znana, zato predlaga, da se o finančnih sredstvih
odloči, ko bomo imeli vse informacije.
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Jože Skrbinek izpostavi vprašanje glede koristi, ki jih ima ZDPS od udeležbe Simona
Bračič na tečaju za mednarodnega sodnika.
Sklep št. 3: IO ZDPS podpira udeležbo obeh kandidatov. Odločitve o finančnih
zadevah bodo predstavljene, ko bodo prejete vse potrebne informacije, ki
zadevajo tečaj za mednarodnega sodnika.
Sklep št. 4: Predsednik SK obvesti ostale sodnike, da bodo v bodoče imeli
možnost izobraževanja za mednarodnega sodnika, vendar proti plačilu.
Ad4) Potek priprav za Ghent
Selektor reprezentance Srečo Španič seznani člane IO ZDPS glede priprav za odhod
reprezentance na prvenstvo v Ghent. Zaradi nepredvidljivih okoliščin je prišlo do ene
spremembe v sestavi reprezentance. Namesto Darinke Kujavec na prvenstvo potuje
Tea Kršinar. TRK pove, da je glede letalske karte za Teo Kršinar in ostalih finančnih
in administrativnih zadev glede udeležbe na tekmovanje, vse urejeno. Prisotni se
seznanijo z vsemi informacijami v zvezi z udeležbo na tekmovanju in nimajo pripomb.
Ad5) Tekoče zadeve
Predsednik ZDPS seznani IO ZDPS glede tekočih zadev, ki se odvijajo na sedežu
Zveze.
TRK poda predlog glede napisov na pokalih za tekmovanja. Predlaga, da bi se na
pokale vgravirala letnica tekmovanja, ime tekmovanja in organizator tekmovanja.
Selektor reprezentance Španič Srečko izpostavi problem pomanjkanja dresov za
reprezentante na tekmovanju. Glede na diskusijo med prisotnimi, se člani IO ZDPS
strinjajo, da se reprezentantom dodeli tolikšno število dresov, kolikor je tekmovalnih
dni na prvenstvu.
Predsednik ZDPS ugotovi, da je zaloga obeskov ZDPS skoraj izpraznjena, zato
predlaga, da predsednik KFM pripravi ponudbo za nabavo novih.
IO ZDPS se seznani z izvedenim sodniškim seminarjem za sodnike v Novem mestu
in prihajajočim prom tourom.
Predsednik ZDPS se zahvali Barbari Lemut za prizadevnost pri zagotovitvi nagrad za
najboljše na tekmovanju masters 2016.
Erika Sebanc pove, da je bilo finančno poročilo poslano na Ajpes.
Vsi prisotni se seznanijo z dopisom za sponzorstvo/donatorstvo.
Predsednik ZDPS pove, da smo prejeli odločbo iz Upravne enote, ki zadeva
spremembo sedeža Zveze. Originalna odločba se hrani v arhivu.
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Sklep št. 5 : IO ZDPS se strinja s predlogom, da se reprezentantom zagotovi
tolikšno število reprezentančnih dresov kolikor je tekmovalnih dni na
prvenstvu. V skladu s tem sklepom se popravi oziroma dopolni Pravilnik o
oblačilih državnih reprezentanc v petanki in sicer v drugem in tretjem členu. IO
ZDPS pripravi in sprejme predlog, ki ga sekretar objavi na spletni strani ZDPS.
Sklep št. 6: Predsednik KFM pri gospodu Miranu Skutniku uredi vse potrebno
glede napisov na pokalih in se pozanima o možnostii dokupa obeskov ZDPS.
Sklep št. 7: Vsi predlogi in ideje v zvezi z dopisom za sponzorstvo/donatorstvo
se posredujejo sekretarju ZDPS.

Seja zaključena ob 20:10 uri.
Dušan Gorše
Predsednik ZDPS

Zapisal:
Klemen Poljanšek
Sekretar ZDPS
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