ZVEZA DRUŠTEV PETANKE SLOVENIJE

Balinarska pot 7
1260 Ljubljana
Slovenija
E-pošta: predsednik@zdps.si

ZDPS-Skp/2016-03
Datum: 25. 11. 2016

Zapisnik redne jesenske skupščine
Datum sestanka: 25. 11. 2016 ob 18:30 uri
Kraj: gostilna Verdelj, Velenje
Prisotna društva: Arnika Sv. Anton, KP Hrast, PŠD Hribovci, BŠD Fužine, ŠD Sloga,
TVD Partizan Domžale, BŠK Krim, DP Velenje, BŠK Polje.
Odsotna društva: BK Brdo, ŠD Janče, ŠD Zarja.
Seznam društev in prisotnih pooblaščencev se hrani pri sekretarju ZDPS.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine
2. Predlog in potrditev delovnega predsedstva, zapisnika in overovateljev
3. Predlog in potrditev dnevnega reda
4. Poročilo predsednika ZDPS, komisij IO ZDPS (TRK, SK, KLOG) in
selektorjev ZDPS
5. Poročilo disciplinske komisije ZDPS
6. Poročilo nadzornega odbora ZDPS
7. Seznanitev s finančnim poročilom za leto 2016 in finančnim planom za leto
2017, potrditev zaključnega finančnega poročila za AJPES 2015, potrditev
finančnega plana za leto 2016
8. Potrditev višine registracije, licenc in kotizacij za leto 2016 in potrditev
predloga višine registracije, licenc in kotizacij za leto 2017
9. Informacija o datumu, času in kraju registracije za leto 2017 in
spomladanske skupščine ZDPS
10. Informacija o možnosti nabave trenirk za člane ZDPS
11. Podaja informacije glede dela in transparentnosti NO ZDPS
12. Sprememba Komisije za logistiko ZDPS (KLOG ZDPS) v Komisijo za
finančno in materialno poslovanje ZDPS
13. Razno
Ad1) Otvoritev skupščine
Skupščino je otvoril predsednik ZDPS Dušan Gorše, ki je na kratko spregovoril o
pomembnosti današnje skupščine. Kot predsednik pričakuje, da ji društva ZDPS
namenijo določeno pozornost, saj je to zelo pomembno za delovanje ZDPS.
Za verifikacijsko komisijo je predlagal Joška Peklarja in Branka Vinška, ki sta na
podlagi liste prisotnosti ugotovila, da je prisotnih devet od dvanajstih društev, ki jih
zastopajo pooblaščenci. Odsotni so pooblaščenci BK Brdo, ŠD Zarja in ŠD Janče.
V skladu z določili Statuta je z devetimi (9) prisotnimi pooblaščenci društev skupščina
SKLEPČNA.
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Ad2) Predlog in potrditev delovnega predsedstva, zapisnika in overovateljev
Predsednik ZDPS je predlagal delovno predsedstvo v sestavi :
- predsednica Erika Sebanc,
- člana Laura Bračič in Vinko Kvartuh,
- zapisnikar Veronika Prohart,
- overovatelja zapisnika Žiga Kobal in Vlado Rumiha.
Sklep št. 1: Delovne organe skupščine se soglasno potrdi (9 glasov ZA).
Ad3) Predlog in potrditev dnevnega reda
Predsednik ZDPS je predlagal dodatni točki dnevnega reda: Podaja informacije glede
dela in transparentnosti NO ZDPS (doda se pod točko 11) in sprememba Komisije za
logistiko ZDPS (KLOG ZDPS) v Komisijo za finančno in materialno poslovanje ZDPS
(doda se pod točko 12).
Sklep št. 2: Sprememba dnevnega reda se soglasno potrdi (9 glasov ZA).
Ad4) Poročilo predsednika ZDPS, komisij IO ZDPS (TRK, SK, KLOG) in
selektorjev ZDPS
Predsednik ZDPS je spomnil, da so predstavniki društev na elektronske naslove
predhodno dobili vsa poročila za leto 2016 (poročilo predsednika Zveze, komisij IO
ZDPS ter selektorjev ZDPS).
Predsednik ZDPS se je zahvalil za delo vsem strokovnim komisijam IO ZDPS in
ostalim članom, ki so kakorkoli prispevali k dvigovanju kvalitete dela ZDPS.
Barbara Lemut je seznanila skupščino s pripombo Slavka Herbsta, ki ji jo je dne 24.
11. 2016 ob 21:56 uri poslal preko elektronske pošte, ker se zaradi službenih
obveznosti skupščine ni mogel udeležiti. Pripomba se nanaša na poročilo selektorja
veteranske reprezentance, in je priloga tega zapisnika.
Selektor veteranske reprezentance Dušan Gorše je podal obrazložitev, da je odločitev,
kdo bo zastopal Slovenijo na mednarodnih tekmovanjih v petanki, popolnoma v
domeni selektorja. Vprašanja kdaj in na podlagi česa se je odločil za izbor
reprezentance, lahko zastavlja samo tekmovalno-registracijska komisija ZDPS (TRK
ZDPS), ki dela neposredno s selektorji. Kar se tiče nedopustnega vedenja, verbalnega
napada Slavka Herbsta, lahko predsednica nadzornega odbora ZDPS (NO ZDPS)
Barbara Lemut, ki je bila takrat prisotna, pove več. Da Slavko Herbst ni bil izbran v
veteransko reprezentanco, ni bila posledica nastalega dogodka, pač pa je na dogodek
vplivalo opito stanje. Selektor v zvezi s tem ni želel sprožiti postopka znotraj komisij
ZDPS.
Reprezentant, ki je vnašal nemir na EP v Monaku, v poročilu ni bil imenovan zaradi
selektorjeve odločitve, o čemer je le-ta pripravljen podati tudi uradno pojasnilo TRK-ju,
če ga bo k temu pozvala. Selektor, zoper katerega je bila podana pritožba, je vsebino
ocenil kot osebno užaljenost in nepovezano z delom selektorja. To po mnenju Dušana
Goršeta ne predstavlja športnega obnašanja reprezentanta ali kandidata za
reprezentanta. Obe zadevi, o katerih je bilo govora, sta bili zapisani v poročilih
selektorja in posredovani predsedniku TRK ZDPS.
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Jože Skrbinek, predsednik TRK ZDPS in vodja sekcije petanke ŠD Sloga, je prisotne
seznanil, da o povedanem do danes ni bil seznanjen, niti kot predsednik TRK ZDPS,
niti kot vodja sekcije petanke ŠD Sloga.
Erika Sebanc je predlagala, da se pripomba Slavka Herbsta na poročilo selektorja
veteranov uradno obravnava znotraj TRK ZDPS.
Predsednik TRK ZDPS Jože Skrbinek je povedal, da TRK ZDPS ni prejela nič v zvezi
s tem in poudaril, da se je to pripetilo na privatni zabavi.
Barbara Lemut in Erika Sebanc sta povedali, da se pripomba, ki je bila podana v
vednost skupščini, lahko smatra kot predlog za obravnavo omenjene zadeve.
Vinko Kvartuh je pripomnil, da za tovrstne težave v ZDPS obstajajo določene komisije,
kamor se lahko podajo predlogi in pritožbe.
Joško Peklar meni, da se je to zgodilo na privatni zabavi in da je tukaj selektor tisti, ki
lahko sproži prijavo na določeno komisijo glede omenjenega dogodka; zanj je bolj
sporno to, kdo je tisti, ki je v veteransko reprezentanco na EP v Monaku vnašal nemir.
Barbara Lemut poda mnenje, kaj je po njenem botrovalo tej pripombi na poročilo
selektorja in navaja: »Eden od kandidatov, ki bi se moral po mojem ožjem izboru
udeležiti evropskega tekmovanja je bil Osredkar Brane, ki si je žal zlomil prste na nogi
kot posledico nerodnega padca. Odločil sem se, da namesto njega vključim v skupino
Prusnik Hinka, saj Herbst Slavka zaradi nedopustnega vedenja kot kandidata za
reprezentanco, nisem hotel več vključiti v končni izbor«. (Zaključno poročilo selektorja
veteranske reprezentance Slovenije za obdobje 2013-2016)
Dušan Gorše je podal obrazložitev: Slavko Herbst je bil odsoten na dan, ko so bili
kandidati seznanjeni, kdo bo odpotoval na EP Monako. Pripombo Slavka Herbsta
jemlje kot informacijo in prav je, da se o tem ve. Njegova reakcija je bila samo še
potrditev prave odločitve glede izbora. Glede tega mu lahko vprašanja postavlja le TRK
ZDPS in ne ostali. Ker je šlo za privatno zabavo, se ni odločil sprožiti postopka znotraj
komisij ZDPS.
Skupščino je seznanil da je reprezentant veteranov, ki je na EP Monako vnašal nemir
med reprezentanco, Hinko Prusnik. Poudaril je, da težava ni bila v igrah, saj je igral
dobro, težave so se pojavile ob igrah.
Jože Skrbinek je predlagal, da se zadeva v zvezi s tem zaključi. O težavah s Hinkom
Prusnikom sliši prvič, čeprav bi kot predsednik TRK ZDPS o tem moral biti seznanjen.
Prav tako se je brezpredmetno danes pogovarjati o pripombi Slavka Herbsta.
Laura Bračič kot članica DK ZDPS je pripomnila, da disciplinski pravilnik omogoča
sankcionaranje oz. disciplinski postopek proti posameznemu članu v primeru, ko gre
za obnašanje igralcev na uradnih tekmah. Zadeve, ki se dogajajo kasneje oz. ne v
okviru uradnih tekmovanj, pa najverjetneje niso v domeni DK.
Predsednik ZDPS je povedal, da ima DK ZDPS pristojnosti odločanja v posmezni
zadevi tudi, če se ne dogodi na posamezni tekmi. Kot petankar se mora vsak
posameznik zavedati, da meče slabo luč na petanko in ZDPS kot njen član.
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Jože Skrbinek je mnenja, da v kolikor ne gre za uradno tekmovanje in je zadeva
osebne narave, DK ZDPS o tem nima pristojnosti odločanja, s čimer se strinja članica
DK ZDPS Laura Bračič, ki pove, da je v preteklosti že bil podoben primer, vendar iz
strani DK ZDPS zavrnjen, saj se dogajanje ni odvijalo na uradnem tekmovanju.
Glede na to, da pripomba na poročilo selektorja veteranske reprezentance s strani
Slavka Herbsta ni bila uradno podana nobeni od komisij ZDPS, predsednica delovnega
predsedstva Erika Sebanc, predlaga, sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep št. 3: Vsa poročila (predsednika ZDPS, komisij IO ZDPS, poročil
selektorjev ZDPS) se soglasno potrdijo (9 glasov ZA).
Ad5) Poročilo disciplinske komisije ZDPS
Poročilo DK ZDPS je bilo predhodno posredovano na eklektronske naslove vseh
društev.
Laura Bračič, članica DK ZDPS, je seznanila skupščino, da je poročilo sestavil
predsednik DK ZDPS Klemen Poljanšek. Uradne prijave na DK ZDPS v letošnjem letu
ni bilo.
Predsednik ZDPS ima pripombo na poročilo DK ZDPS. Zahvaljuje se Lauri Bračič za
podan komentar, čeprav ji to ne bi bilo potrebno storiti. Danes popoldne je bila poslana
informacija o odstotnosti predsednika DK ZDPS, ki ga skupščini prebere, v katerem pa
ni bilo pooblastila drugi osebi za sodelovanje pri razpravi za DK ZDPS.
Sklep št. 4: Poročilo DK ZDPS se soglasno potrdi (9 glasov ZA).
Ad6) Poročilo nadzornega odbora ZDPS
Poročilo NO ZDPS je bilo predhodno posredovano na eklektronske naslove vseh
društev.
Predsednik ZDPS je podal informacijo o dopolnitvi obveznosti IO ZDPS, ki jo je
zahtevala NO ZDPS. Predsednica NO ZDPS je posredovala dopis, kjer je našteto,
katere pomanjkljivosti bi moral IO ZDPS še odpraviti. Predsednik ZDPS se ji je za
opozorila zahvalil ter opozoril, da način delovanja in postopkov NO ZDPS trenutno ni
dovolj podrobno definiran, zato bo skupščina o tem razpravljala v kasnejši točki
dnevnega reda. IO ZDPS je odpravil večino pomanjkljivosti podanih v komentarju NO
ZDPS. Poslovnik o organizaciji tekmovanj bo dopolnjen oz. urejen tam kjer je to
potrebno (organizacijski odbor - 3. sklep 3. seje IO ZDPS). Sklep št. 2 s 5. seje IO
ZDPS glede akta ZDPS, ki določa razporeditev finančnih in materialnih sredstev, pa
se bo obravnaval v nadaljevanju skupščine v posebni točki.
Barbara Lemut, predsednica NO ZDPS, je podala pozitivno mnenje o delu vodstva
ZDPS.
Sklep št. 5: Poročilo NO ZDPS se soglasno potrdi (9 glasov ZA).
Ad7) Seznanitev s finančnim poročilom za leto 2016 in finančnim planom za leto
2017, potrditev zaključnega finančnega poročila za AJPES 2015, potrditev
finančnega plana za leto 2016
Finančno poročilo za leto 2015 in 2016 ter finančni plan za 2016 in 2017 so bili poslani
priporočeno po pošti na naslove kontaktnih oseb posamičnega društva.
4

Redna jesenska skupščina

25. november 2016

Finančno poročilo za leto 2015 in finančni plan za leto 2016 sta bila poslana letos na
podlagi zahteve NO ZDPS.
Predsednik ZDPS prevzema odgovornost glede storjene napake v preteklosti in sicer
glede nepotrjenega finančnega plana za leto 2016 ter finančnega poročila za leto 2015.
O tem je NO ZDPS seznanil IO ZDPS v začetku novembra in na podlagi navedenega
se bo potrditev izvedla na današnji skupščini. Za nastalo situacijo se društvom
opravičuje.
Finančni plan za 2016 je bil naknadno (že potem, ko je bil poslan priporočeno po pošti
skupaj z ostalim) ponovno popravljen. Novi finančni plan za leto 2016 bo predstavljen
prisotnim pooblaščencem društev na današnji skupščini.
Finančno poročilo za leto 2016 in finančni plan za leto 2017 sta bila podana le v
seznanitev in ju bomo potrjevali na naslednji skupščini.
Sklep št. 6: Finančno poročilo za leto 2015 ter finančni plan za 2016 se soglasno
potrdita (9 glasov ZA).
Barbara Lemut je opozorila, da je treba v letu 2017 poskrbeti za izdajo blagajniških
prejemkov za kupljene dnevne licence.
Blagajnik ZDPS ima predlog za TRK ZDPS glede programa, ki ga sam uporablja za
izdajo blagajniškega prejemka.
TRK ZDPS predlaga, da se o tem dogovorijo na sestanku, ki bo za to predviden.
Ad8) Potrditev višine registracije, licenc in kotizacij za leto 2016 in potrditev
predloga višine registracije, licenc in kotizacij za leto 2017
Predsednica NO ZDPS je opozorila, da v dokumentu o višini kotizacij za leto 2016 in
2017, ki je bil društvom posredovan preko elektronske pošte, ni vidna višina kotizacije
za državno ligo. Predsednik ZDPS seznani skupščino, da ta za leto 2017 ostaja enaka
kot v letu 2016 in sicer v višini 50,00 EUR.
Predsednik ZDPS obrazloži, da je IO ZDPS podala predlog spremembe višine
kotizacije letne članske licence za leto 2017 na predlog TRK ZDPS. Podan je bil zgolj
predlog za zvišanje višine licenc članov in članic iz 35,00 EUR na 40,00 EUR, o čemer
dokončno odloča skupščina.
Ker ni drugih donacij, se je IO ZDPS glede na vsa materialno-tehnična sredstva in
organizacijo, ki pomenijo izdatek v posamični sezoni, odločila predlog podpreti. Denar,
ki bi s tem prišel v ZDPS, bi izkoristili namensko v skladu s pravili ZDPS.
Joško Peklar je seznanil skupščino, da je že v preteklosti izrazil predlog, da se na
tekmovanjih zbira po 1,00 EUR od vsakega posamičnega igralca za namen ZDPS.
Predsednik TRK ZDPS Jože Skrbinek meni, da bi to posameznika definitivno stalo več
kot v primeru, da odšeje na leto 5,00 EUR več za člansko licenco.
Drago Vorih meni, da bi bilo potrebno že v predhodni informaciji, ki je bila posredovana
društvom, le-ta seznaniti z razlogi za spremembo in ne le o tem, da se bo višina
kotizacije licenc za člane in članice povečala.
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Predsednik ZDPS je predlagal sklep, da se odločanje o kotizacijah vrne v razpravo IO
ZDPS, ki bo pripravil nov predlog glede kotizacij 2018 za februarsko skupščino.
Joško Peklar meni, da določena društva od kotizacij, ki se poravnajo ZDPS, nimajo
ničesar.
Barbara Lemut predlaga, da se odločanje o višini kotizacij za leto 2017 prestavi na
konec skupščine.
Predsednica delovnega predsedstva Erika Sebanc predlaga naslednje sklepe:
Sklep št. 7: Predlog Barbare Lemut glede prestavitve odločanja o višini kotizacij
za leto 2017 na konec današnje skupščine se zavrne (4 glasovi ZA, 5 glasov
VZDRŽANIH).
Sklep št. 8: Višina kotizacij in licenc za leto 2016 se soglasno potrdi (9 glasov
ZA).
Sklep št. 9: Predlog spremembe se vrne v obravnavo IO ZDPS, glasovanje pa
se ponovno izvede na februarski skupčini, ob čemer lahko morebitno povišanje
prične veljati v letu 2018 (8 glasov ZA, 1 VZDRŽAN).
Sklep št. 10: Višina kotizacij za leto 2017 ostaja enaka kot v letu 2016 (7 glasov
ZA, 1 PROTI, 1 VZDRŽAN).
Ad9) Informacija o datumu, času in kraju registracije za leto 2017 in
spomladanske skupščine ZDPS
Predsednik TRK ZDPS seznani prisotne, da bo registracija potekala dne 13. 1. 2017 v
prostorih ŠD Sloga. Točna ura registracije bo društvom posredovana naknadno.
Društva, ki niso iz Ljubljane, lahko podatke in vse potrebno za registracijo, ki jo opravlja
TRK ZDPS, pošljejo po pošti. Prav tako je okvirno sestavljen koledar za leto 2017, ki
bo dokončan po dodelitvi lokacij in organizatorjev posamičnih tekmovanj. Društva
pozove, naj ob registraciji navedejo tudi pravilne naslove članov.
Predsednik ZDPS predlaga datum spomladanske skupčine 10. 2. 2017. O uri in lokaciji
skupščine bodo društva obveščena naknadno. Predlog lokacije s strani društev ni bil
podan. Lokacijo skupščine bo v skladu s Statutom ZDPS določil predsednik ZDPS.
Sklep št. 11: Datum spomladanske skupščine je 10. 2. 2017, točna ura in lokacija
skupščine bosta društvom javljeni naknadno (9 glasov ZA).
Ad10) Informacija o možnosti nabave trenirk za člane ZDPS
Predsednik ZDPS je društva seznanil, da je informacija, ki je bila poslana društvom
preko elektronske pošte, le okvirna in informativne narave. IO ZDPS končne odločitve
še ni sprejel. Potrebna je vedeti, koliko bi bilo interesentov, ki bi te trenirke želeli imeti
oz. ali je smiselno, da se Zveza v ta projekt sploh poda. Izračun, ki je naveden v
informaciji glede trenirk, je tudi le informativne narave, cene so okvirne, saj so odvisne
tudi od količine naročila.
Joško Peklar je predlagal, da se določi datum, do kdaj naj se društva odločijo glede
trenirk.
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Predsednik Zveze predlaga, da društva informacijo o interesu članov pošljejo na
ustrezne uradne naslove ZDPS do konca decembra 2016.
Sklep št. 12: Društva se glede nakupa trenirk odločijo do konca meseca
decembra in o tem pošljejo obvestilo preko elektronske pošte na:
sekretar@zdps.si ali predsednik@zdps.si (9 glasov ZA).
Ad11) Podaja informacije glede dela in transparentnosti NO ZDPS
Predsednik ZDPS je obvestil prisotne pooblaščance društev, da je skupščina na svoji
seji 6. 3. 2015 sprejela naslednji sklep: »sklep št. 4.: Skupščina na predlog predsednika
No, ki ga je navedel v svojem poročilu nalaga slednjemu pripravo predloga sprememb
pravil, ki bi še bolj dejavno vključevala delo NO v povezavi z blagajnikom. (6 glasov
ZA, 1 glas VZDRŽAN)«, ki pa ni bil realiziran. Takrat predsednica NO še ni bila Barbara
Lemut, vendar pa je prišlo do pomanjkljivega prenosa dela v NO ZDPS, s čimer se je
soočil tudi IO ZDPS. Statut ZDPS glede NO ZDPS sicer določa nekatere pristojnosti
NO ZDPS, vendar je potrebna dopolnitev (kot je bilo sprejeto v zgoraj navedenem
sklepu). V ožji sestavi članov IO ZDPS se je pripravil osnutek Poslovnika o delu NO
ZDPS, ki bo podrobneje določal način dela, pravice in obveznosti NO ZDPS.
Predsednica NO ZDPS Barbara Lemut je seznanila skupščino, da so se na vseh
sestankih NO ZDPS beležili zapisniki. Posebnega zapisnika glede izvolitve
predsednika NO ZDPS ni bilo, sa je iz zapisnika skupščine iz meseca marca 2016
razvidno, da predsednica NO ZDPS postane ona.
Erika Sebanc je podala dodatno obrazložitev glede priprave osnutka pravilnika, ki
predstavlja splošni akt o delu NO ZDPS.
Predsednica NO ZDPS Barbara Lemut zaprosi, da predlog pravilnika sprva v pregled
prejme NO ZDPS.
Predsednik ZDPS predlaga naslednji sklep:
Sklep št. 13: IO ZDPS do naslednje skupščine pripravi osnutek predloga
Poslovnika o delu NO ZDPS (9 glasov ZA).
Ad12) Sprememba Komisije za logistiko ZDPS (KLOG ZDPS) v Komisijo za
finančno in materialno poslovanje ZDPS
Predsednik ZDPS je podal informacijo o ukinitvi KLOG ZDPS in ustanovitvi strokovne
komisije, ki bo podrobneje skrbela za finančno in materialno poslovanje ZDPS. S tem
v zvezi je v pripravi tudi pravilnik, ki bo določal finančno poslovanje in razporejanje
sredstev ZDPS in ki ga bo sprejel IO ZDPS. Informacije o tem bodo podane na
naslednji skupščini. Akt, ki bo v zvezi s tem sprejet, bo podan v vednost vsem društvom
in objavljen na spletni strani ZDPS.
Erika Sebanc je povedala, da sta pravilnik sestavljala z Vladom Rumihom. Natančneje
bo določal finančno poslovanje ZDPS ter bolj transparentno in enakomerno
razporejanje letnega proračuna.
Sklep št. 14: Skupščina je bila seznanjena s pripravo Pravilnika o finančnem
poslovanju in razporejanju sredstev ZDPS (9 glasov ZA).
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Ad13) Razno
Žiga Kobal želi informacijo glede finačnega plana 2017 in sicer glede mladincev, ki so
navedeni v finančnem načrtu.
Erika Sebanc pove, da se finančni plan prilagaja glede na situacije, ki nastanejo znotraj
ZDPS.
Predsednik TRK ZDPS pove, da bomo morali v bodoče sprejeti določene sklepe, ki
bodo podrobneje določali delo z mladinci.
Laura Bračič poudari, da se lahko ekipi mladih petankarjev ob petkih na ŠD Zarja
kadarkoli pridružijo tudi novi člani, saj so zelo dobrodošli kljub temu, da na treningih še
niso bili prisotni. Opaziti je napredek od lanskega leta pri ekipi mladih igralcev, zato si
želi, da se to delo kvalitetno nadaljuje tudi v prihodnje.
Za ekipo, ki vodi mlade igralce, bi si želeli organizirati izobraževanja, pri čemer je
pomoč obljubil Dragan Antonijević.
Dragan Antonijević pove, da je potrebna pomoč vseh društev ZDPS, če želimo pridobiti
nove mlade člane, ki bi igrali petanko in pozove k aktivnemu vključevanju novih
mladincev v društva.
Predsednik ZDPS pove, da je interes ZDPS, da se v prihodnje posamične člane ZDPS
napoti na mednarodna izobraževanja, seveda v okviru finančnih možnosti ZDPS.
Predstavnik PŠD Hribovci vse prisotne in člane njihovih društev povabi na Božični
turnir, ki bo dne 17. 12. 2016 v prostorih ŠD Zarje.
Skupščina je bila zaključena ob 21:20.

Zapisnikar:

Predsednica delovnega predsedstva:

Veronika Prohart

Erika Sebanc

Overovatelja zapisnika:
Žiga Kobal

Vlado Rumiha
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PRILOGA ŠT. 1:
PRIPOMBA NA POROČILO SELEKTORJA
REPREZENTANCE VETERANOV GORŠE DUŠANA Z DNE 23.10.2016
Demantiram zapis selektorja v poročilu, da kot kandidat nisem bil izbran v končni izbor
zaradi nedopustnega vedenja. Dejstvo je, da je bila reprezentanca izbrana že nekaj dni
prej, najkasneje pa v četrtek, ko je bil trening veteranov, (točnega datuma ne vem
povedati, saj sem bil zaradi dopusta odsoten). Do “nedopustnega vedenja“, kot je to
poimenoval selektor, pa je prišlo po tem, v soboto, na klubskem turnirju, na Slogi. O tem,
da je reprezentanca že določena me je seznanil Prusnik, ter mi še povedal, da je bil kot
četrti reprezentant izbran on, saj se je Osredkar poškodoval. Nadalje mi je še povedal, da
se zanj že šiva trenirka, predvsem pa se je čudil, da me o izboru selektor ni obvestil, in da
jaz o tem nič ne vem, ko pa je to že vse znano. To, da me selektor o končnem izboru ni
obvestil ne ustno, ne telefonsko, ne elektronsko, se mi je zdelo, in se mi še danes zdi
nekorektno, neprofesionalno in nešportno, in prav takšen odnos selektorja, je bila
posledica mojega „nedopustnega vedenja“ oziroma verbalnega napada na selektorja. Še
enkrat poudarjam, da je do konflikta med menoj in selektorjem prišlo, ko je bila
reprezentanca že dokončno izbrana, in da resničnega, poštenega razloga za moje
neizbranje, še do danes ne poznam.
Prav tako je nekorektno s strani selektorja, da sem bil v zvezi z „nedopustnim
obnašanjem“ v poročilu imensko izpostavljen, medtem ko v istem poročilu selektor
navaja napetosti in trenja ter razne opazke, pripombe in očitanja s strani enega
reprezentanta, ki je vnašal nemir med reprezentanco, in kar je po njegovih besedah
vplivalo na igro in razpoloženje na Evropskem prvenstvu v Monaku, le-ta ostal
neimenovan.

Športni pozdrav,

Slavc Herbst

Ljubljana, 12.11.2016
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