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

ZDPS-IO/2017-17
Datum : 04.09.2017

Zapisnik 6. seje Izvršnega odbora ZDPS
Datum sestanka: 4.9.2017, ob 19:00 uri
Kraj: ŠD Zarja, sedež Zveze društev petanke Slovenije
Prisotni: Dušan Gorše, Klemen Poljanšek, Darc Erdeljc, Damjan Lukman, Erika
Sebanc, Sebastjan Kokalj, Simon Bračič
Odsotni: Jože Skrbinek
Ostali prisotni : Barbara Lemut, Matevž Dovžan, Srečko Španič, Janez Bizjak ml.
Dnevni red:
1. Nagovor in otvoritev seje predsenika ZDPS
2. Komisija za mednarodno sodelovanje (J.Bizjak)
 Predstavitev dosedanjih aktivnosti na mednarodnem področju iger
s kroglami in pogled naprej
 Konferenca CEP v Franciji (vsebina)
3. KM
 Poročilo o taboru mladih in finančno poročilo
 Popis in načrtovanje nabave MTS za mlade
 Priročnik za petankarje
 Kadrovska problematika KM
4. TRK in selektorja moške in ženske reprezentance
 Udeležba m.repr. na EP v Franciji (organiz.- finančna konstrukcija)
(Španič)
 Udeležba ženske reprezentance na tekmovanju v Belgiji – poročilo
in fin. Stroški (Skrbinek-Španič)
 Kotizacija za cicibane in mladince-predlog
 Igranje mladincev na odprtih tekmovanjih ZDPS (uporaba
ustreznih krogel)
 Sistemi igranja na državnih prvenstvih
 Poročilo o delu z žensko reprezentanco (M.Dovžan)
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5. KFM
 Urejenost evidence osnovnih materialnih sredstev in financ (popis
reprez. oblačil in evidenca zadolženosti)
 Predlog spominskih kovancev in daril
 Zastava ZDPS
 Načrtovanje 2018
 Finančno stanje ZDPS
6. SK (Bračič Simon)
 Izpiti za mednarodne sodnike (CEP)
 Sodniški stroški sojenja
7. Sekretar Zveze
 Vodenje tekočih evidenc in urejanje arhiva Zveze
 Ureditev pisarne ZDPS
8. Razno
Ad1) Nagovor in otvoritev seje predsednika ZDPS
Predsednik ZDPS uvodoma pozdravi vse prisotne ter se jim zahvali za udeležbo na
seji Izvšnega odbora ZDPS. Pove, da je predsednik TRK-ja žal odsoten, za vse
informacije v zvezi z delovanjem TRK-ja pa je pooblaščen Matevž Dovžan. Na kratko
predstavi dnevni red in povpraša vse prisotne po kakšnem predlogu za dnevni red.
Člani IO ZDPS se z dnevim redom strinjajo.
Ad2) Komisija za mednarodno sodelovanje (J.Bizjak ml.)
Predsednik ZDPS preda besedo J. Bizjaku ml., za kratko predstavitev delovanja
Komisije za mednarodno sodelovanje. Vodja KMS članom predstavi načrte in
informacije v zvezi s kandidaturo iger s kroglami na prihajajočih olimpijskih igrah v
Franciji leta 2024. S tem v zvezi g.Bizjak predlaga nadaljevanje sodelovanja med
Balinarsko zvezo Slovenije in ZDPS, za kar je bila v preteklosti že oblikovana
konfederacija. Predvsem poudarja promocijo pod imenom »Boules 2024«, s katero
so nekateri člani v naši Zvezi že začeli. Zaenkrat je temu projektu naklonjeno ter k
njem pristopilo kar 165 držav vsega sveta. Pomembne pa so tudi druge aktivnosti v
zvezi s tem, kot so kadrovske sestave, denarna sredstva, predvsem pa poudarjanje
in izvajanje testov dopinga (povezava z svetovno anti-doping agencijo WADA). Ob
tem so člani IO ZDPS izrazili mnenja, da se zadeve v zvezi z dopingom (vsaj osnovni
testi alkoholiziranosti …) pripravijo za uvedbo tudi na naša tekmovanja.
Glede same potrditve Francije kot organizatorja OI 2024 bo ta sledila septembra
2017. Glede potrditve udeležbe iger s kroglami na OI 2024 se bo odločalo po koncu
OI 2020 v Tokiu.
G.Bizjak poudari tudi pomembnost naše udeležbe na kongresu CEP v Franciji in ob
tem na tam pridobljene informacije, ki bodo za nadaljnje aktivnosti ZDPS zelo
pomembne.
Predsednik Zveze se Bizjaku zahvali za izčrpno informacijo in dosedanje delovanje in
še enkrat poudari da bo ZDPS tako kot do sedaj, še naprej izvajala aktivnosti v smeri
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promocije »Boules 2024« ter na ta način pomaala pri uvrstitvi iger s kroglami na OI
2024.
Predsednik ZDPS poudari pomembnost udeležbe na kongresu CEP v Franciji v
septembru.
Sklep št.1) IO ZDPS se je seznanil z aktivnostmi na področju mednarodnega
delovanja. Gospoda J. Bizjaka ml. se pooblasti za organizacijo sestanka s
funkcionarji Balinarske zveze Slovenije s ciljem poglobitve sodelovanja in
sinhronizacije skupnega nastopa do Konfederacije iger s kroglami.
Sklep št.2) J. Bizjak pripravi za člane ZDPS informacijo o dosedanjih
aktivnostih na mednarodnem področju. V informaciji predstavi članom Zveze
napredek glede uveljavitve doping kontrole na tekmovanjih.
Ad3) Poročilo Komisije za delo z mladimi (L. Bračič)
Vodja Komisije za delo z mladimi Laura Bračič predstavi delo Komisije in potek dela
z mladimi za obdobje od maja do septembra. Posebno pohvalo nameni Klemenu
Poljanšku in Mihi Lazarju, za vso prizadevnost in prikazano voljo, tako na treningih
mladine kot pri izvedbi petankarskega tabora za mlade v Velenju. Pove, da se je
dosedanjih treningov udeležilo preko 20 otrok, nekaterih bolj in nekaterih manj
aktivnih. Povprečna udeležba otrok na 33. izvedenih treningih je bila 6-7 otrok, kar
ocenjuje za velik dosežek.
KM se od začetka poskuša držati plana dela , ki so si ga v mesecu marcu zastavili in
predstavili IO ZDPS. Uspehi in dosežki pa so vidni tudi že na tekmovanjih v članski
kategoriji. V letošnjem letu so izvedli že 2. junior tour na igriščih ekipe Bobrov, v
načrtu pa je že tretji. Kot največjo prelomnico in dosežek pa ocenjuje izvedbo prvega
petankarskega tabora za mlade.
Vodja KM predstavi Izvšnemu odboru tudi ideje in načrte Komisije za naprej.
Razmišlja tudi o razpisu za selektorja mladinske in kadetske reprezentance in daje s
tem v zvezi pobudo v razmislek članom IO ZDPS.
Laura Bračič seznani člane IO ZDPS, da so na pobudo društva iz Fužin obiskali Dan
odprtih vrat pri predsedniku države Borutu Pahorju, katerega se je poleg članov ekipe
Medvedov udeležil tudi predsednik ZDPS. Predsedniku države je bilo poklonjeno tudi
darilo, naredili pa so tudi skupinsko sliko z njim.
Predlaga tudi vključitev ZDPS v Športno zvezo Ljubljana, predvsem z ozirom na
veliko odgovornost pri delu z mladimi in razpis Športne zveze Ljubljana za
zavarovanje odgovornosti za člane, ki so prisotni na trenigih, tekmovanjih in taborih
mladine.
Na koncu pa seznani prisotne za zaenkrat še nerešljivo težavo, ki se pojavlja pri
kroglah za najmlajše in kadrovskimi problemi na treningih.
Matevž Dovžan izreka zahvalo KM v svojem imenu in imenu TRK-ja. Predsednik
ZDPS se pridružuje mnenju Matevža.
Predsednik ZDPS še enkrat seznani člane IO ZPDS z razlogi o ustanovitvi KM. Člani
IO bodo v tej sestavi kolikor je možno dajali podporo in spodbudo za delo z mladimi
še naprej.
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Predsednik ZDPS opozori na problematiko aktiviranja članov ZPDS, ki imajo
določeno stopnjo kvalifikacij s področja petanke in nakaže potrebo ZDPS po šolanju
strokovnea kadra s tea področja v prihodnje.
Opomni Komisijo za delo z mladimi o nujnosti in pomembnosti izdelave priročnika za
petankarje, kar si je zadala tudi komisija v letošnji program dela.
Sklep št. 3) Komisija za delo z mladimi mora do 12.09. urediti celotno finančno
poročilo v zvezi s petankarskim taborom, ter ga posredovati KFM in članom IO
ZDPS.
Sklep št. 4) Komisija za delo z mladimi mora do 15.09. pripraviti informacijo za
klube ter njihove člane v zvezi z potrebami po pridobitvi rabljenih, a odvečnih
petankarskih kroglah ter kadrovski pomoči pri izvajanju treningov za mlade.
Sklep št. 5) Strošek darila pri obisku predsednika države (kpl. rekreativnih
petankarskih krogel) se ob predložitvi računa s strani Laure Bračič predstavi
kot strošek Zveze.
Sklep št. 6) Do 20.09. Laura Bračič pripraviti članek v zvezi z obiskom pri
predsedniku države. Sekretar Zveze objavi članek na spletni strani Zveze.
Ad4)TRK in selektorja moške in ženske reprezentance
Moška reprezentanca in udeležba na EP v Franciji
Selektor Srečko Španič predstavi potek priprav in organizacije udeležbe na EP v
Franciji, poleg tega pa članom IO ZDPS predstavi finančni načrt.
Predsednik izpostavi problematiko pri nakupu in standardizaciji daril na mednarodnih
tekmovanjih. Predlaga darilo v obliki manjše plakete z znakom zveze ter pripravo
standardizacije v zvezi s temi darili.
Udeležba ženske reprezentance v Belgiji
Srečko Španič poda finančno poročilo udeležbe na mednarodnem tekmvanju v
Ghentu. O rezultatih bo več znano, ko bodo uradni rezultati tudi objavljeni.
TRK
Matevž Dovžan v imenu TRK-ja predlaga izposojo krogel, ki jih ima Zveza v lasti za
mladince in cicibane, ki nimajo ustreznih krogel za tekmovanje v članski kategoriji.
Prav tako razmišljajo o spremembi višine kotizacij za mladince in cicibane. V zvezi s
tem bodo pripravili predlog in ga posredovali članom IO ZDPS za obravnavo na
analizi v mesecu novembru.
Predsednik ZDPS glede na odzive članstva ZDPS pričakuje predlog glede sistema
tekmovanj za leto 2018, ki ga bodo obravnavali v analizi konec leta.
Darc Erdeljc predstavi svoj predlog sistema tekmovanja, ki je bilo v večini že
obravnavano na lanski Okrogli mizi ZDPS vendar a bo kljub temu ponovno
posredoval TRK-ju.
Sklep št.7) KFM v dogovoru s selektorjem moške reprezentance pripravi
predlog in nabavi darila za igralce ter darilo za organizatorja. ( 50 daril v obliki
obeskov,balinčkov,... za igralce ter darilo za organizatorja evropskega
prvenstva - skupaj v višini cca. 80€)
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Sklep št.8) Selektor Španič mora v najkrajšem možnem času, najkasneje pa do
15.09. pripraviti pisno zaključno poročilo in finančno poročilo udeležbe v
Belgiji ter ga posredovati predsedniku ZDPS, ki ga bo posredoval KFM in
članom IO ZDPS.
Sklep št.9) Poročilo o dosedanjem delu in aktivnostih članic ženske
reprezentance bo selektor M.Dovžan posredoval TRK in IO v najkrajšem
možnem času, najkasneje do 15.09.2017.
Sklep št.10) TRK pripraviti predlog zvišanja višine kotizacij za mladince in
cicibane. Prav tako pripravi predlog v zvezi s kroglami za mladince in cicibane
na tekmovanjih v članski kategoriji in kategoriji mlajših selekcij. Vse predloge
mora TRK predstaviti v letnem poročilu do 27.10.2017.
Ad5) KFM
Predsednik KFM pove, da je bil popis materialno-tehničnih sredstev narejen, s tem v
zvezi pa tudi Register osnovnih sredstev Zveze.
KFM ugotavlja, da popis oblačil reprezentatov, ki je bila naloga selektorjev ni bil
narejen.
Sekretar Zveze je po pregledu registra osnovnih sredstev Zveze ugotovil, da v
hrambi materialnih sredstev ZDPS manjka pano ZDPS.
Predsednik ZDPS pričakuje od KFM, da pripravi smernice in načrtovanje za leto
2018.
Predsednik ZDPS izpostavi popis starih oblačil in predlog za odkup, ki ni bil še
narejen. Za izpeljavo predlaganega odkupa je potrebno pripraviti pregled postopka
ter izdaje računov.
Predsednica Nadzornega odbora Barbara Lemut prosi za uskladitev datuma s KFM
pri pregledu materialnotehničnih stvari in finančnega stanja v zvezi s poročilom, ki ga
mora ob koncu leta pripraviti NO.
Sklep št.11) V skladu z 8. sklepom (5. seje IO ZDPS) morata selektorja moške in
ženske reprezentance narediti popis oblačil reprezentatov in reprezentantk in
ga najkasneje do 15.09. posredovati KFM-ju.
Sklep št. 12) Vse komisije morajo pripraviti in posredovati predsedniku Zveze
predhodnja zaključna poročila s svojega delovnega področja do 27.10.2017.
Sklep št. 13) KFM mora do 27.10.2017 pripraviti finančno poročilo Zveze.
Sklep št.14) V skladu z 9.sklepom ( 5.seje IO ZDPS) mora KFM do konca
septembra pripraviti; na podlagi popisa starih reprezentančnih oblačil, ki se
nahajajo v skladišču Zveze; predlog možnosti odkupa z opredelitvijo višine
cene posameznega artikla.
Sklep št.15) KFM mora vsem Komisijam do 15.10.2017 posredovati obrazec za
načrtovanje program dela za leto 2018. Vsi morajo izpolnjen obrazec
posredovati KFM najkasneje do 20.11.2017.
Sklep št.16) Predviden datum za zaključno analizo IO ZDPS je 27.11.2017.
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Ad6)Sodniška komisija
Predsednik SK Simon Bračič predstavi potek priprav udeležbe na mednarodnem
tečaju za sodnike v Franciji. Članom IO ZDPS predstavi tudi finančni plan udeležbe
na tečaju.
Seznani člane IO ZPDS o vodenju evidence stroškov sodnikov, v zvezi s katerimi pa
bo analiza vseh narejena v poročilu SK v mesecu oktobru.
Člane IO ZDPS okvirno seznani z dogodki, ki so se zgodili na DP trojke na Jančah.
Erika Sebanc predlaga čimprejšnjo uvedbo doping testa na tekmovanjih pod okriljem
ZDPS, ter daje predlog na SK in TRK, ki naj pripravita in predstavita predlog stroška
nakupa za uvedbo kontrole alkoholiziranosti po izdihanem zraku.
Sklep št. 12) SK in TRK do analize (27.11.2017) pripravita skupen predlog za
uvedbo kontrole alkoholiziranosti po izdihanem zraku na tekmovanjih pod
okriljem ZDPS.
Ad7)Sekretar ZDPS
Sekretar ZDPS pove, da se evidence in arhiv tekoče posodabljajo. Arhiv pa se hrani
tako v fizični kot v elektronski obliki.
Člane IO ZDPS seznani tudi z informacijo o ureditvi pisarne ZDPS, ki je v teku
dokončevanja. Dokončno obliko pa bo pridobila do konca meseca septembra.
Ad8)Razno
Predsednik ZDPS seznani člane IO ZDPS z nekaterimi komisijami, ki jim na
prihajajoči spomladanski skupščini poteče mandat delovanja v ZDPS. (mandat
poteče predsedniku ZDPS in članom IO, disciplinski komisiji, sodniški komisji)
Zato nalaga sekretarju nalogo za objavo treh javnih razpisov na spletni strani ZDPS
do 15.9.2017
Vse Komisije morajo do 27.10.2017 oddati letno poročilo na sekretar@zdps.si, ki jih
bodo člani IO ZDPS obravnavali na analizi 27.11.2017. Posamezne Komisije morajo
do 20.11.2017 oddati plan dela in finančni plan za leto 2018.

Sestanek zaključen ob 21:55 uri.
Zapisal:
Klemen Poljanšek
Sekretar ZDPS

Predsednik ZDPS:
Dušan Gorše
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