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Zapisnik 1. seje Izvršnega odbora ZDPS
Datum sestanka: 22.01.2018, 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, Klemen Poljanšek
Odsotni: Sebastijan Kokalj(neupravičeno)
Ostali prisotni : Janez Bizjak ml.,
Dnevni red:
1. Otvoritev
2. Vabilo na redno letno skupščino
3. Poročilo KFM za leto 2017
4. Poročilo NO za obdobje 1.10.2017-31.12.2017
5. Predlog uvedbe kontrole po izdihanem zraku na tekmovanjih pod
okriljem ZDPS
6. Višina kotizacij in licenc za leto 2018
7. Manjko krogel za natančno izbijanje
8. Tekoče zadeve
9. Razno
Ad1) Otvoritev
Predsednik ZDPS Dušan Gorše uvodoma pozdravi vse prisotne člane IO ZDPS ter
se jim zahvali za udeležbo na zadnji seji pred redno skupščino Zveze.
Ad2)Vabilo na redno letno skupščino
Člani IO ZDPS se seznanijo s predlogom vabila na redno skupščino, ki bo dne
16.02.2018. Člani IO ZDPS se soglasno strinjajo z predlogom.
Ad3) Poročilo KFM za leto 2017
KFM predstavi svoje poročilo in analizo za leto 2017.
Poročilo KFM se hrani v fizični obliki v arhivu ZDPS.
Ad4) Poročilo NO za obdobje 1.10.2017-31.12.2017
Predsednik NO Bizjak Janez predstavi članom IO ZDPS poročilo v zvezi z pregledom
dokumentov ZDPS, materialnotehničnih stvari ter finančnega poslovanja Zveze.
Nadzorni odbor podaja pozitivno mnenje na delovanje IO ZDPS.
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Pove tudi, da ima ima NO v zvezi s Pravilnikom o delu NO pripravljen predlog za
dopolnitev oziroma spremembo, ki ga bo v najkrajšem možnem času posredoval
članom IO ZDPS.
Opozori tudi na pomankljivost datumov pri nekaterih pravilnikih.
Sklep št.1) Sekretar ZDPS v najkrajšem času popravi in dopolni omenjene
pravilnike.
Ad5) Predlog uvedbe kontrole po izdihanem zraku na tekmovanjih pod okriljem
ZDPS
Predsednik ZDPS poudarja, da je potrebna usmeritev in delo v smeri uvedbe
kontrole alkoholiziranosti po izdihanem zraku. Predsednik SK pove, da je predlog za
uvedbo kontrole alkoholiziranosti po izdihanem zraku v pripravi ter da bo v
najkrajšem možnem času posredovan članom IO ZDPS.
Predsednika TRK zanima ali je v zvezi z uvedbo prišla že kakršnakoli direktiva iz
svetovne ali evropske Zveze ali je to stvar vsake posamezne petankarske Zveze. Še
enkrat predstavi mnenje članov TRK, ki izraža dvom smiselnosti uvedbe kontrole po
izdihanem zraku v Sloveniji.
Predsednik KFM podpira delo in usmerjenost k uvedbi kontrole.
Predsednik ZDPS predlaga, da se predlog v zvezi z uvedbo kontrole po izdihanem
zraku predstavi na februarski skupščini, saj meni, da je to del razvojnega programa
Zveze.
Predsednik SK je mnenja, da bi z uvedbo kontrole po izdihanem zraku poskrbeli tudi
za dvig ugleda pri množici oziroma obiskovalcih , ki niso člani Zveze. Mnenja je , da
se vse prepogosto pojavlja alkoholiziranost igralcev, ki deluje prej negativno kot
pozitivno za delovanje Zveze.
Erika Sebanc opozarja na pomembnost sodelovanja z OKS , ter v zvezi s tem tudi
udeležbe v Tarragoni 2018 in možnosti udeležbe na OI 2024. Poudarja pomembnost
usklajevanja s pogoji OKS, v zvezi s katerimi je uvedba kontrole alkoholiziranosti po
izdihanem zraku le eden od osnovnih pokazateljev pripravljenosti Zvez v boju proti
dopingu pri tekmovalcih.
Sklep št.2) Predsednik SK pripravi predlog za uvedbo kontrole alkoholiziranosti
po izdihanem zraku na tekmovanjih pod okriljem ZDPS v najkrajšem možnem
času, ter ga posreduje članom IO ZDPS. Predlog usmeritve in dela k uvedbi
kontrole alkoholiziranosti bo predstavljen klubom na februarski skupščini
2018.
Ad6) Višina kotizacij in licenc za leto 2018
Predsednik KFM pove, da je s sklepom skupščine določeno, da višina kotizacij
ostane enaka tudi za leto 2018. Predlog višine kotizacij za leto 2019 bo pripravila
nova garnitura IO ZDPS.
Sklep št.3) Višina kotizacij in licenc za leto 2018 ostaja nespremenjena.
Ad7) Manjko krogel za natančno izbijanje
Predsednik KFM seznani člane IO ZDPS glede manjka petih kompletov krogel za
natančno izbijanje. Pove, da se le-te tudi po vseh dosedanjih naporih in iskanju niso
našle.
IO ZDPS v izogib prihajanju do tovrstnih nevšečnosti sprejme določene sklepe.
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Sklep št.4) Člani IO se seznanijo z ugotovitvami KFM. Za zagotovitev, da do
tovrstnih zadev nebi več prihajalo, se omeji dostop do materialno-tehničnih
stvari. Za dostop do MTS Zveze se določi predsednika, sekretarja ter
predsednika KFM ZDPS. Dosledno se mora izvajati pravilna oddaja MTS preko
reverza.
Ad8) Tekoče zadeve
Predsednik ZDPS nalaga sekretarju ZDPS nalogo izpolnitve dokumentov v zvezi z
zahtevo Ministrstva za znanost in šport.
Člani IO ZDPS se seznanijo z informacijo v zvezi z volitvami in kandidaturami članov
v evropsko komisijo CEP. Prijave za oddajo kandidature morajo biti oddane na sedež
CEP najkasneje do 1.3.2018. Z informacijo se seznani klube in člane Zveze na
februarski skupščini.
Erika Sebanc do naslednje seje IO pripravi informacijo v zvezi s sponzorji, ki zadeva
sponzorske pakete.
Predsednik ZDPS ponovno izpostavi problematiko v zvezi z glavnim administratorjem
spletne strani ZDPS. Do sedaj se rešitev še ni našla.
Predsednik ZDPS seznani člane IO ZDPS z informacijo v zvezi z nezgodnim
zavarovanjem za člane Zveze in klube Zveze, ki bo predstavljen na skupščini
meseca februarja.
Predsednik TRK seznani člane z informacijo v zvezi z registracijo 2018, ki je bila
izvedena 19.1.2018. Koledar za leto 2018 bo narejen in objavljen na spletni strani
ZDPS v najkrajšem možnem času.
Tarragona 2018
Predsednik TRK seznani člane z informacijo v zvezi z udeležbo Slovenije na
sredozemskih igrah v Tarragoni 2018.
Tekmovanje v petanki bo potekalo od 25.- 29.6 2018.
Predsednik TRK poda obrazložitev izbire kandidatov za udeležbo na sredozemskih
igrah(pogoji so bili navedeni v prilogi OKS, ki je bila poslana na sedež Zveze).
Erika Sebanc je po pregledu pogojev in pravil sodelovanja predstavljene s strani
OKS opozorila na določene pomanjkljivosti. Zato predlaga članom TRK, da v navezi
s selektorjema reprezentanc ponovno pregledajo vse dokumente prejete s strani
OKS.
Predsednik ZDPS opozori sekretarja ZDPS, k bolj vestnemu delu in opravljanju svoje
funkcije, predvsem kar zadeva administrativnih zadev in nalog, ki jih je dolžan
opravljati.
Sklep št.5) Sekretar ZDPS do 20.2.2018 pripravi ustrezne dokumente, kateri so
potrebni za oddajo na Ministrstvo za znanost in šport.
Sklep št.6) V najkrajšem možnem času se poiščejo in predstavijo ponudbe ter
možnosti v zvezi z administrativno pomočjo pri spletni strani ZDPS. Vsi
predlogi se pošljejo na IO ZDPS.
Sklep št.7) Člani IO ZDPS se seznanijo z informacijo v zvezi z udeležbo
slovenske reprezentance na sredozemskih igrah v Tarragoni 2018.
Ad9)Razno
Pod točko razno ni bilo razprave.
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Seja zaključena ob 21:10 uri

Zapisal:
Sekretar ZDPS
Klemen Poljanšek

Predsednik ZDPS:
Dušan Gorše
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