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

ZDPS-IO/2018-02
Datum : 26.2.2018

Zapisnik 2. seje Izvršnega odbora ZDPS
Datum sestanka: 26.02.2018, ob 18:30 uri
Kraj: ŠD Zarja, sedež Zveze društev petanke Slovenije
Prisotni: Dušan Gorše, Jože Skrbinek, Darc Erdeljc, , Erika Sebanc, Simon Bračič,
Klemen Poljanšek
Odsotni: Sebastijan Kokalj(opravičeno), Damjan Lukman (opravičeno)
Ostali prisotni : Janez Bizjak ml.(seji se je pridružil kasneje), Laura Bračič, Kaja
Jamnik
Dnevni red sestanka:
1. Otvoritev
2. Zapisnik volilne skupščine ZDPS
• Predlog nove sestave IO ZDPS
3. Finančno stanje Zveze
4. Kongres CEP
• Udeležba in stroški
5. Zavarovanja civilne odgovornosti 2018
• Ponudba zavarovalnice Sava
• Ponudbe drugih zavarovalnic
6. Reprezentančna tekmovanja 2018
7. Organizacija skupnega tekmovanja v
21.07.2018
8. Selektor mladinske reprezentance
• Prijava K.Poljanška na razpis
9. Tekoče zadeve
10. Razno
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Ad1) Otvoritev
Predsednik ZDPS Dušan Gorše uvodoma pozdravi vse prisotne člane IO ZDPS ter
se jim zahvali za udeležbo na 2. seji v letu 2018.

Ad2) Zapisnik volilne skupščine ZDPS
Predsednik Dušan Gorše seznani člane IO ZDPS z informacijo v zvezi z sklepom
št.12 redne volilne skupščine, z dne 16.02.2018. Na redni volilni skupščini ni bilo
izvoljenega novega predsednika ZDPS.
Pove, da dokončne odločitve še vedno ni sprejel, vsekakor pa mu odločitev olajšuje
podana zaupnica in spodbuda vseh članov trenutnega izvršnega odbora. Damjan
Lukman se je odločil, da svojega mandata ne želi podaljšati kot podpredsednik in
predsednik KFM ZDPS in tako svojega delovanja kot član IO ZDPS ne bo nadaljeval)
V iskanju zamenjave za Damjana Lukmana je kontaktiral z članico Iris Vencelj, ki je
izrazila voljo in pripravljenosti za sodelovanje v IO ZDPS. Zaradi spremembe v
sestavi izvršnega odbora ZDPS, Dušan Gorše predlaga, da mesto podpredsednika
prevzame Erika Sebanc, kot novo članico IO ZDPS pa predlaga Iris Vencelj.
Erika Sebanc predlaga, da se kot dodatnega člana IO ZDPS vključi tudi Jožeta
Venclja.
Dušan Gorše na podlagi razprave predlaga predlog nove sestave IO ZDPS za
enoletni mandat, in sicer :
•
•
•
•
•
•
•
•

Predsednik: Dušan Gorše
Podpredsednik: Erika Sebanc
Blagajnik: Sebastjan Kokalj
Sekretar: Klemen Poljanšek
Član: Jože Skrbinek
Član: Simon Bračič
Član: Darc Erdeljc
Član: Iris Vencelj

Sklep št.1) Člani IO ZDPS soglasno potrdijo predlog nove sestave IO ZDPS za
enoletni mandat, ki ga predsednik pošlje klubom Zveze v korespondenčno
odločanje.
Ad3) Finančno stanje Zveze
Predsednik ZDPS v odsotnosti blagajnika Zveze seznani prisotne člane IO ZDPS s
finančnim stanjem na današnji dan.
Dušan Gorše pove, da so z naslova registracije 2018 ostale še nekatere
neporavnane obveznosti nekaterih klubov, ki kljub obvezujočem roku plačila svojih
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obveznosti do Zveze še niso poravnali. Te klubi so Arnika, Čatež, Vila Ana, Bobri,
Hrast, Janče.
Med člani IO ZDPS se pojavi vprašanje ukrepanja proti klubom, ki svojih dolžnosti in
obveznosti ne poravnajo v naveden roku.
Predsednik ZDPS predlaga, da se dotičnim klubom izda obvestilo o neporavnanih
obveznostih, s katerim se klube opozori na njihove obveznosti in dolžnosti.
Eriko Sebanc se zadolži, da pri blagajniku preveri ali so bili vsi računi klubom Zveze
pravilno poslani.
V zvezi s predlogom nadzornega odbora Zveze izpostavljenega na redni volilni
skupščini, z dne 16.2.2018 bo nova sestava KFM pripravila predlog korekcij
Pravilnika o finančnem poslovanju ter ga posredovala članom IO ZDPS v pregled in
potrditev.
Sklep št.2) Sekretar pošlje obvestilo klubom, ki še niso poravnali obveznosti v
zvezi z registracijo 2018, da svoje neporavnane obveznosti do Zveze poravnajo
najkasneje do 15.3.2018.

Ad4) Kongres CEP
Dušan Gorše ponovno seznani člane IO ZDPS z informacijo v zvezi z razpisom in
vabilom na kongres CEP, ki bo potekal v mesecu aprilu. Poudari pomembnost
udeležbe in prisostvovanja na letnih kongresi evropske Zveze, za katere je mnenja,
da bi se jih morali kot Zveza udeleževati.
Zadnji rok za potrditev udeležbe na kongresu je 28.2.2018.
Predsednik ZDPS seznani člane IO ZDPS, da s strani klubov predlogov tem za
obravnavo na kongresu evropske Zveze ni bilo. Na razpis mesta v izvršnem odboru
CEP pa svojo kandidaturo podaja Erika Sebanc.
Kot udeleženca na aprilskem kongresu predlaga Eriko Sebanc, ki podaja kandidaturo
na razpisano mesto v izvršni odbor CEP ter Dušana Goršeta, kot predsednika
ZDPS.
Narejena in predlagana stroškovna konstrukcija udeležbe dveh članov na kongresu
CEP za našo Zvezo predstavljata strošek povratnega letalskega prevoza za dve
osebi v Luksemburg, ter povratni prevoz z letališča v Luksemburgu do sedeža
evropske zveze, kjer se bo kongres odvijal.
S ciljem zmanjšanja finančnih stroškov udeležbe na kongresu CEP, bo stroške
prehrane, nastanitve ter prevoza iz Ljubljane do letališča Marca Pola in nazaj
poravnal Dušan Gorše iz lastnih sredstev.
Predsednik ZDPS poudarja, da je aktivno sodelovanje na kongresih CEP zelo
pomembno za nadaljnje delovanje Zveze in vključevanju v evropski prostor petanke.
Prav tako pa bi s tem lahko pridobili osebo in članico CEP-a, ki nas tam lahko tudi
predstavljala.
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Jože Skrbinek izrazi pomislek v zvezi z smiselnostjo udeleževanja na kongresih
CEP, ki bi lahko prinašalo samo dodaten in velik vsakoletni strošek Zveze. Dušan
Gorše poudari, da bi Zveza v primeru izvolitve našega člana v izvršni odbor CEP za
našo Zvezo prinašalo veliko koristi na vseh področjih delovanja.
Kaja Jamnik izrazi vprašanje kolikšen vsakoletni strošek bi predstavljala udeležba na
kongresih evropske Zveze. Na podlagi dosedanjih izkušenj predsednik ZDPS
pojasni, da bi za našo Zvezo udeležba na kongresu CEP predstavljal strošek v višini
cca. 400€/leto. Kaja Jamnik izrazi pomislek v zvezi z udeleževanjem na kongresih in
posledičnimi stroški le-tega, ki bi lahko predstavljali težavo pri odhodu kakšne od
reprezentanc na kakšnega izmed mednarodnih tekmovanj.
Erika Sebanc poda obrazložitev v zvezi s Poslovnikom o finančnem poslovanju in
razporejanju Zveze, ki se nanaša na odstotek razporejenih finančnih sredstev Zveze
namenjen reprezentančnim aktivnostim ter delovanju Zveze.
Darc Erdeljc predlaga, da bi se za področje pridobivanja dodatnih finančnih sredstev
poiskalo nekoga, ki bi se s tem profesionalno ukvarjal. Predsednik ZDPS po razpravi
prisotnih v zvezi z iskanjem dodatnih finančnih sredstev vrne besedo na temo
kongresa.
Predsednik TRK pove, da je odločno proti udeleževanju na kongresih v kolikor bi
tovrstni strošek predstavljal problem pri udeleževanju reprezentanc na katerem od
mednarodnih tekmovanj.
Erika Sebanc ponovno poda obrazložitev o razporejanju sredstev Zveze natančneje
v zvezi z 7b. členom Poslovnika o finančnem poslovanju in razporejanju sredstev
ZDPS.
Simon Bračič poda mnenje v katerem izrazi pomisleke glede vsakoletne porabe vseh
finančnih sredstev Zveze.
Erika Sebanc je mnenja, da je potrebno imeti tudi sredstva v zaledju v primeru
kakršnih nepredvidenih stvari in dogodkov, ki se lahko pripetijo.
Predsednik ZPDS poda predlog v odločanje članom IO ZDPS glede udeležbe dveh
članov na kongresu, ter oddajo kandidature Erike Sebanc v izvršni odbor CEP.
Sklep št.3). IO ZDPS podpira udeležbo obeh predstavnikom na
okviru prikazanih stroškov. ZDPS krije povratni letalski prevoz za
Luksemburg, ter povratni prevoz z letališča v Luksemburgu
evropske zveze; stroške prehrane, nastanitve ter povratnega
letališča Marca Pola pa poravna Dušan Gorše iz lastnih sredstev.

kongresu v
dve osebi v
do sedeža
prevoza do

Sklep št.4) Člani IO ZDPS podpirajo kandidaturo Erike Sebanc za mesto v
izvršnem odboru CEP. Zaradi časovne stiske predsednik Zveze izvede takoj
vse potrebne ukrepe v zvezi z uradno kandidaturo.
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Ad5) Zavarovanja civilne odgovornosti 2018
Predsednik ZDPS predstavi obe prispeli ponudbi oziroma informaciji o zavarovanju
civilne odgovornosti za člane in klube Zveze, ki sta jih za Zvezo pridobili Iris Vencelj
ter Kaja Jamnik. Ker je bila Iris Vencelj kot predstavnica zavarovalnice Sava
službeno odsotna, Kaja Jamnik pa ni mogla strokovno obrazložiti ponudbo
zavarovalnice Generali, se je IO s ponudbama samo seznanil.
Glede na to, da nihče izmed članov IO ZDPS ni podkovan na področju
zavarovalništva oziroma pregledovanja zavarovalnih polic in v izogib nepravilnostim v
zvezi s tem, se člani IO ZDPS strinjajo, da je potrebna strokovna obrazložitev s
pomočjo strokovnjakov na tem področju.
Sklep št.5) Člani IO ZDPS se seznanijo z informacijami in ponudbami civilne
odgovornosti za člane in klube Zveze. IO ZDPS se zaenkrat ne opredeljuje za
katero od ponudb. Člani IO ZDPS načrtujejo ustrezno seznanitev ter strokovno
obrazložitev v zvezi s tem, zato na naslednji sestanek IO ZDPS ločeno povabijo
predstavnika obeh zavarovalnic,
Ad6) Reprezentančna tekmovanja 2018
Predsednik TRK seznani člane IO ZDPS, da bo sestanek v zvezi z udeležbo na
sredozemskih igrah 7.marca na OKS-u. Več informacij v zvezi z sredozemskimi
igrami v Tarragoni 2018 bodo predstavljene na prej omenjenem sestanku, katerega
se bo udeležil Jože Skrbinek.
Erika Sebanc izpostavi vprašanje glede prijave na sredozemske igre, v kateri se je
ZDPS prijavila kot članica OKS ter ponovno poudari možno napako ki se je pojavila
pri izbiri kandidatov prijavljenih za udeležbo na sredozemskih igrah.
Jože Skrbinek še doda, da se bo letos za ženske evropsko prvenstvo odvijalo v
Franciji, moško svetovno prvenstvo pa v Kanadi.
Laura Bračič izrazi vprašanje postavljeno s strani petankarjev Medvedov, v zvezi z
določitvijo kriterijev širšega kroga kandidatov za reprezentanco.
Predsednik TRK poda obrazložitev Poslovnika o delu z državnimi reprezentancami, v
katerem so navedene vse informacije v zvezi z vprašanjem Laura Bračič.
Predsednik ZDPS opozori predsednika TRK glede pravočasnega načrtovanja
aktivnosti in obveznosti v zvezi z napotitvami reprezentanc na tekmovanja.
Sklep št.6) Člani IO ZDPS se seznanijo z dosedanjimi informacijami v zvezi s
sredozemskimi igrami v Tarragoni 2018. Po načrtovane sestanku na OKS,
predsednik TRK pripravi pisno poročilo v zvezi z udeležbo naših
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predstavnikov, sestavo in izvedbo priprav. Poročilo posreduje predsedniku
Zveze in članom IO ZDPS.

Ad7) Organizacija skupnega tekmovanja v organizaciji BZS in ZDPS 21.07.2018
Predsednik ZDPS seznani člane IO ZDPS v zvezi z informacijo o sodelovanju med
BZS in ZDPS.
Poda obrazložitev spremembe datuma skupne organizacije tekmovanja, ki je po
dogovoru med ZDPS in BZS prestavljeno na 21.7.2018.
V zvezi z organizacijo skupnega tekmovanja pove tudi, da se načrtuje skupni
sestanek predstavikov BZS in ZDPS s predsednikom BŠK Krim, Miho Sodcem.
Bizjak Janez ml. na kratko obrazloži zgodovino sodelovanja med BZS in ZDPS, ki je
bilo s podpisom pogodbe sklenjeno že leta 2005.
Sklep št.7) IO ZDPS se seznani z informacijami v zvezi z organizacijo skupnega
tekmovanja BZS in ZDPS. ZDPS bo tudi v prihodnje deloval v smeri dobrega
sodelovanja in medsebojne pomoči z Balinarsko zvezo Slovenije,

Ad8) Selektor mladinske reprezentance
Dušan Gorše pove, da se je na podlagi javnega razpisa za mesto selektorja prijavil
en kandidat, in sicer Klemen Poljanšek.
Predsednik ZDPS pove, da je bilo na podlagi podanega mnenja TRK razvidno
deljeno mnenje. V ta namen in lažjo odločitev je na sestanek IO ZDPS povabil tudi
vodjo Komisije za delo z mladimi Lauro Bračič.
Laura Bračič pove, da je imela tudi KM v zvezi z razpisom za mesto selektorja
sestanek.
Komisija za delo z mladino je kandidaturo Klemna Poljanška podprla, kot tudi
njegove okvirne načrte in vizijo za delo z mladimi in reprezentanco.
V času sodelovanja z Klemenom, je opazila dovolj veliko odgovornost in predanost
za delo z mladimi, kar je bilo nadvse razvidno skozi celotno leto in predvsem na
poletnem petankarskem taboru za mladino.
Vodja KM poda razmišljanje tudi o prvi udeležbi mladincev na kakšnem izmed
mednarodnih tekmovanj v letošnjem letu. Kot nalašč je prišlo povabilo francoskega
petankarskega kluba Valence, ki konec meseca junija organizira mednarodni turnir
za mladince.
Laura Bračič seznani člane IO ZDPS
mladincev v Francijo.

z informacijo v zvezi z vabilom na turnir

Vodja KM predstavi tudi stroškovno konstrukcijo udeležbe mladincev v Franciji, v
katerem obrazloži, da bi za Zvezo strošek udeležbe predstavljal samo prevoz na
turnir in nazaj, saj hrano in nastanitev krije organizator.
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Jože Skrbinek pove, da so kandidaturo v TRK-ju obravnavali korespondenčno.
Obrazloži, da je na podlagi deljenega mnenja članov TRK podal svoje mnenje v
imenu TRK.
Poudarja pomembnost dela z mladimi, kateremu je potrebno nameniti veliko mero
odgovornosti. Kot sam meni, je ponovna vzpostavitev mladinske reprezentance
dobrodošla za razvoj petanke in športa v Sloveniji, zato TRK podpira kandidaturo.
Erika Sebanc opozori na odgovornost, ki jo prinaša kandidatura za mesto selektorja,
predvsem zaradi dela z mladimi.
Simon Bračič podpira kandidaturo.
Darc Erdeljc podpira kandidaturo.
Predsednik ZDPS poudari dobro in zahtevno delo, ki je bilo opravljeno v preteklih
dveh letih na področju dela z mladimi. V zvezi s tem pa ponovno poudari
pomanjkanje kadra na področju dela z mladimi, na katerem je potrebnega še veliko
dela. Izvolitev selektorja pa nakazuje na dobrobit zveze in napredka v katero smer
Zveza deluje in jo podpira.
Dušan Gorše je mnenja, da nekateri izmed naših najmlajših petankarjev še niso
dovolj samostojni pri sami igri, zato v zvezi s tem podaja pomisleke smiselnosti
udeležbe na mednarodnih tekmovanjih.
Laura Bračič poudari pomembnost udeležbe mladincev na tekmovanjih, kot na
primer turnir v Franciji (Valence), na katerem bodo tekmovali v svojih kategorijah.
Zagovarja zagon in nove prepotrebne izkušnje, ki bi si jih mladinci pridobili z
udeležbo na tem tekmovanju.
Predsednik TRK opozori, da selektor predstavlja vzor mladini, kateremu je potrebo
slediti. Predlaga, da se udeležba na tekmovanju v Franciji doda na stroškovnik
Zveze.
Laura Bračič kot opozorilo doda, da se rok za prijavo na tekmovanje izteče konec
meseca marca.
Sklep št.8) Člani IO ZDPS soglasno za selektorja mladinske reprezentance
potrdijo Klemna Poljanška, ki ga s tem sklepom obvezujejo tudi vse dolžnosti
do TRK-ja in delo z mladinsko reprezentanco.
Sklep št.9) Udeležba mladinske selekcije se doda na stroškovnik Zveze. V zvezi
s tem se preverijo tudi vsi stroški in možnosti udeležbe, ki se predstavijo TRK
in podajo v odločanje IO ZDPS najkasneje do 20.03.2018.

Ad9)Tekoče zadeve
Erika Sebanc seznani člane IO ZDPS z informacijo v zvezi s sponzorskimi paketi
ZDPS, ki so v fazi pripravljanja.
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Ad10) Razno
Pod točko razno ni bilo razprave.
Seja zaključena ob 21:20 uri

Zapisal:
Sekretar ZDPS
Klemen Poljanšek

Predsednik ZDPS:
Dušan Gorše
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