ZVEZA DRUŠTEV PETANKE SLOVENIJE
Balinarska pot 7
1260 Ljubljana
Slovenija

ZDPS-Skp/2017-01
ZAPISNIK REDNE VOLILNE SKUPŠČINE ZDPS V LETU 2017
Datum: 10. 2. 2017
Kraj: prostori ŠD Zarja, Ljubljana
Prisotna društva: ŠD Sloga, Arnika sv. Anton, BŠD Fužine (Medvedi), BŠK Polje (Vila
Ana), BŠK Krim (Bobri), KP Hrast, DP Velenje, ŠD Zarja (Žabci), BK Brdo, Čatež.
Odsotna društva: TVD Partizan Domžale, ŠD Janče.
Lista prisotnih pooblaščencev društev je priloga zapisnika in se hrani pri sekretarju.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles
2. Predlog dnevnega reda in njegova potrditev
3. Poročilo predsednika ZDPS
4. Poročilo nadzornega odbora ZDPS
5. Potrditev zaključnega finančnega poročila za leto 2016 in potrditev finančnega
plana za leto 2017
6. Poročilo disciplinske komisije ZDPS
7. Sprememba statuta ZDPS (sprememba naslova sedeža ZDPS)
8. Poslovnik o delu nadzornega odbora ZDPS
9. Poročilo o delu z mladimi v preteklem obdobju
10. Višina registracije, licenc in kotizacij za leto 2018 (sklep št. 9 skupščine ZDPS
z dne 25.11.2016)
11. Informacija o možnosti nabave trenirk za člane ZDPS (sklep št.12 skupščine
ZDPS z dne 25.11.2016)
12. Nadomestne volitve člana NO in DK
13. Volitve predsednika ZDPS
14. Razno
Ad1) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles
Predsednik ZDPS Dušan Gorše je uvodoma pozdravil prisotne predstavnike društev
in izrekel toplo dobrodošlico predstavnikom novo registriranega društva Čatež.
Predlagal je delovno predsedstvo v sestavi:
-predsednica delovnega predsedstva: Erika Sebanc
-zapisničarka: Laura Bračič
-člana delovnega predsedstva: Klemen Poljanšek, Branko vinšek
-volilna komisija: Barbara Lemut, Žiga Kobal, Drago vorih
-verifikacijska komisija: Bogdan Kirbiš, Darc Erdeljc
-overovatelja zapisnika: Simon Bračič, Matevž dovžan
Predlog je dal na glasovanje. Delovno predsedstvo je bilo potrjeno z 10 glasovi za.
Sklep1: Delovni organi skupščine so bili soglasno potrjeni (10 glasov za).
Ad2) Predlog dnevnega reda in njegova potrditev
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Predsednica delovnega predsedstva Erika Sebanc je predstavila predlagani dnevni
red.
Stanislav Novak (Brdo) je predlagal dopolnitev dnevnega reda s točko: ukinitev
pravilnika o pritožbenem postopku in reševanju sporov znotraj ZDPS. Podali so
pritožbo na TRK glede žreba za ekipno državno prvenstvo in menijo, da komisija, proti
kateri je vložena pritožba, ne more sama odločati o njej.
Predsednica je dala na glasovanje predlog, da se doda nova 12. točka dnevnega reda:
Ukinitev pravilnika o pritožbenem postopku in reševanju sporov znotraj ZDPS.
Sklep 2: Dnevni red se dopolni z novo 12. točko: Ukinitev pravilnika o
pritožbenem postopku in reševanju sporov znotraj ZDPS (10 glasov za).
Ad3) Poročilo predsednika ZDPS
Predsednik ZDPS Dušan Gorše je povzel vsebino svojega poročila o delu ZDPS v letu
2016. Zahvalil se je Damjanu Lukmanu in njegovi hčeri, ki sta poskrbela za prevod
dopolnitev mednarodnih pravil za petanko. Novosti bodo upoštevali že na seminarju
za sodnike marca letos.
Žiga Kobal (Bobri) je postavil vprašanje, kakšni so bili kriteriji za izbiro selektorja
ženske reprezentance.
Predsednica Erika Sebanc je predlagala, da se to vprašanje obravnava pod točko
razno, s čimer so se prisotni strinjali.
Poročilo predsednika ZDPS je dala na glasovanje. Poročilo je priloga tega zapisnika.
Sklep 3: Poročilo predsednika ZDPS za leto 2016 je bilo soglasno sprejeto (10
glasov za).
Ad4) Poročilo nadzornega odbora ZDPS
Predsednica NO Barbara Lemut je povzela poročilo NO za leto 2016:
- Sprejeta sta bila dva nova pravilnika z veljavnostjo od 1. 1. 2017.
- Pregledali so popis materialnih oz. osnovnih sredstev, od KFM so dobili slabo
poročilo. Iz popisa za 2014 se nekatere stvari ne ujemajo: za 3 komplete junior
krogel, ki se predvidoma uporabljajo na OŠ Maksa Pečarja, ni reverza, krogov
je 28 namesto 30, račun je bil za 9 trenirk, narejenih pa je bilo 11.
- Manjka količina materiala (blaga) za trenirke.
- Pregledali so zapisnike sej IO
- Seznanili so se s pomoto SK pri izračunu sodniških stroškov.
Kljub pripombam pa dajejo pozitivno mnenje k poročilu in delu IO ZDPS.
Predsednica Erika Sebanc je pojasnila, da bodo reverz za krogle, ki jih uporabljajo
mladinci na OŠ Maksa Pečarja, izdali. KFM bo pregledala evidenco izposoj krogov in
poskusila ugotoviti, kje so manjkajoči krogi. O vsem bo obveščen NO.
Pojasnila je, da je bilo narejenih 11 trenirk, zaračunanih pa 9, saj je proizvajalec dve
trenirki in nekaj majic naredil gratis. Preverili pa bodo tudi količino materiala za
nadaljnje trenirke.
Dušan Gorše je pojasnil, da je blago v dveh rolah shranjeno pri proizvajalcu, ker je tam
bolj primerno skladiščeno.
Bogdana Kirbiša je zanimalo, ali je IO pridobil več predračunov za izdelavo trenirk in
izbral najugodnejšo. Cena za vezenje se mu zdi namreč previsoka.
Erika Sebanc je pojasnila, da je prejšnja komisija pod vodstvom Vlada Rumiha pred
enim letom za vse nakupe pridobila po tri ponudbe in izbrala cenovno in dolgoročno
najbolj ugodno ponudbo.
To je potrdil tudi Darc Erdeljc (Čatež).
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Dušan Gorše je še pojasnil, da so včasih za reprezentanco vsako leto kupovali nova
oblačila, ki jih niso dobili nazaj, pa še vedno so bila drugačna. Zdaj bodo oblačila
enotna, trenirke bodo reprezentanti vračali, majice pa bodo obdržali, zato je v zalogi
144 m blaga za približno 50 trenirk. Blago je že plačano, plačati bo treba le še delo.
Trenirke so shranjene v zaščitnih vrečah v prostorih Zveze.
Tatjano Šeruga je zanimalo, kdo je naredil kroj za trenirke, ki naj bi bile neprimerne za
igranje petanke.
Erika Sebanc je pojasnila, da niso gledali na modne smernice, trenirke so bile delane
v skladu s Pravilnikom o oblačilih državnih reprezentanc v petanki, barve so primerne
za slovensko reprezentanco in narejene so po meri reprezentantov.
Po razpravi je predsednica dala poročilo NO na glasovanje. Poročilo je priloga tega
zapisnika.
Sklep 4: Poročilo NO za leto 2016 je bilo soglasno sprejeto (10 glasov za).
Ad5) Potrditev zaključnega finančnega poročila za leto 2016 in potrditev
finančnega plana za leto 2017
Gradivo so predstavniki klubov dobili po pošti.
Blagajnik Sebastjan Kokalj je odgovarjal na nekatera vprašanja predstavnikov klubov
glede posameznih postavk:
- Najem kombija za žensko reprezentanco
- Račun BŠ Zarja za hrano na sodniškem seminarju
- Zaščitne vreče za hrambo trenirk
Barbara Lemut (Sloga) je izpostavila stroške reprezentance na jesenski skupščini v
velenju (200 €) in na Zarji (38€). Meni, da je treba stroške reprezentance racionalizirati
in ta znesek raje nameniti za delo z mladimi.
Dušan Gorše je pojasnil strošek, želel je izraziti zahvalo vsem, ki v ZDPS kaj delajo, a
se strinja, da se v bodoče ti stroški znižajo.
Barbara Lemut meni, da bi si sodniki, morali obrok na letnem seminarju za
izobraževanje sodnikov,plačati sami.
Bogdan Kirbiš in Erika Sebanc pa sta mnenja, da sodnikom na celodnevnem seminarju
pripada kosilo, vendar mora biti na računu pravilno naveden razlog.
Zaključno finančno poročilo, ki je priloga tega zapisnika, je predsednica dala na
glasovanje.
Sklep 5: Zaključno finančno poročilo za leto 2016 je bilo sprejeto z 9 glasovi za
in 1 vzdržanim.
Erika Sebanc je pojasnila, da se bo finančni plan v bodoče pripravljal v skladu z novim
Pravilnikomo finančnem poslovanju in razporejanju sredstev, ki bo sledil ločenim
področiem. .
Bogdan Kirbiš je opozoril na neskladje, saj gre pri prihodkovnem delu finančnega plana
92€ navzkriž s številom registracij Barbara Lemut pa je opozorila še na nekatere
pomanjkljivosti, na primer, da manjka članarina za CC itd.
Erika Sebanc je pojasnila, da so posamezne postavke le predvideni stroški, zato ne
morejo biti povsem natančni. Če bo na enem področju kaj sredstev ostalo, se bodo
prelivala drugam v skladu z določili in omejitvami Pravilnika. Tudi reprezentance imajo
en del variabilen, saj na začetku leta niso znane vse okoliščine za vsako
reprezentančno skupino. Stroške za CC pa bodo še dodali.
Opozorila je, da je bila sestava finančnih poročil zadnjih osem let vedno enaka ter je
finančni plan zato letos prehodna verzija ter bo šele naslednje leto lahko pripravljen
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bolj učinkovito in v skladu s pripravljenimi letnimi programi – teh za letošnjo sezono še
ni.
Tatjana Šeruga je izrazila svoje mnenje, da je treba reprezentance nadgrajevati, dati
poudarek na mladih reprezentancah in, ne pošiljati starih.
Erika Sebanc je pojasnila, da zveza spodbuja udeležbo vseh kategorij na velikih
tekmovanjih, spodbuja pa tako rekreativce kot tekmovalce, zato sredstva zveze ne biti
razporejena na uporabo samo za reprezentančne aktivnosti.
Barbara Lemut je še opozorila, da odbora za delo z mladimi še ni, čeprav se omenja.
Dušan Gorše je pojasnil, da odbor res še ni bil ustanovljen, ampak intenzivno delajo
na tem.
Barbara Lemut je podprla delo z mladimi, meni, da bi morala strošek za najem dvorane
na Zarji za treninge mladih pokriti ZDPS, ne ŠD Zarja.
Erika Sebanc je predlagala sklep, da strošek najema dvorane za mlade v bodoče krije
zveza. V letošnjem letu je pri tem sodelovalo ŠD Zarja, ki je izredno v pomoč pri delu
z mladimi ter jim to ne predstavlja težav.
Sklep 6: ZDPS nosi stroške najema dvorane za potrebe treningov mladih (10
glasov za).
Klemen Poljanšek je pojasnil, da je ŠD Zarja igrišča odstopilo gratis, zveza pa je
sponzorstvo sprejela.
Predsednica delovnega predsedstva je dala finančni plan na glasovanje.
Sklep 7: Finančni plan za leto 2017 je bil sprejet s 6 glasovi za, 2 sta bila vzdržana
in 2 proti.
Ad6) Poročilo disciplinske komisije ZDPS
Erika Sebanc je prebrala poročilo DK za leto 2016, ki je priloga tega zapisnika.
Sklep 8: Poročilo DK je bilo soglasno potrjeno (10 glasov za).
Ad7) Sprememba Statuta ZDPS (sprememba naslova ZDPS)
Predsednik ZDPS Dušan Gorše je pojasnil, da so 8. 12. 2016 na Zvezo prejeli zahtevo
BŠK Polje, da izpraznijo svoj arhiv v njihovih prostorih, ker bodo prostore potrebovali
za druge namene.
Sklep 9: Sedež in arhiv ZDPS bo iz naslova Balinarska pot 7, 1260 Ljubljana –
Polje se prestavi na naslov Linhartova 47a, Ljubljana (10 glasov za). V skladu s
potrjeno spremembo se ustrezno ažurira 2. člen Statuta ZDPS. Predsednik zveze
uredi vse potrebno na Upravni enoti Ljubljana.
Ad8) Poslovnik o delu nadzornega odbora ZDPS
Na zadnji redni skupščini z dne 25.11.2016 v Velenju je bil sprejet sklep, da izvršni
odbor pripravi predlog Poslovnika ter ga predstavi na naslednji skupščini. Dušan
Gorše je pojasnil, da je do predloga poslovnika prišlo zaradi nesoglasij glede
pristojnosti NO in IO. NO se je namreč vključil tudi v tekmovalni del in sisteme igranja.
Poslovnik je usklajen s Statutom, pojasnjuje delo Zveze in korelacije med IO, NO in
DK. Olajšal bo delo organov, pripravljajo pa tudi že centralni register in arhiv na sedežu
ZDPS, vsaka komisija bo imela še svoj arhiv. Pripravljen predlog poslovnika ne
omejuje dela NO.
Žiga Kobal meni, da ni prav, da poslovnik o delu NO spiše IO, saj naj bi ga NO nadziral
in za to odgovarjal skupščini.
Dušan Gorše je pojasnil, da je tak poslovnik zahtevala skupščina.
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Barbara Lemut je v imenu ŠD Sloga in NO predlagala, da bi vsi organi zveze imeli
poslovnik za svoje delovanje, ki bi določal način odločanja in delovanja na sejah, ne le
NO.
Tudi Stanislav Novak meni, da se je s tem poslovnikom predsednik ali IO postavil nad
NO in ga nadzoruje. Opomnil je, da so že pred tremi leti predlagali, da NO sam spiše
poslovnik o svojem delu.
Dušan Gorše je pojasnil, da se predsednik in IO ne postavljata nad NO, vendar je IO
tisti organ, ki pripravlja akte in predloge aktov za skupščinske organe, potrjuje pa jih
skupščina.
Barbara Lemut je predlagala, da se naredi en poslovnik za delo organov skupščine in
eden za organe IO.
Tudi Dragan Antonijević je menil, da je NO neodvisen organ in poseganje vanj s
poslovnikom omejuje in vpliva na delo NO.
Predsednica delovnega predsedstva je dala Poslovnik o delu NO na glasovanje.
Sklep 10: Poslovnik o delu NO ni bil sprejet (6 glasov proti, 3 za, 1 vzdržan).
Ad9) Poročilo o delu z mladimi
Laura Bračič (Medvedi) je povzela poročilo o delu z mladimi in poudarila, da razen na
OŠ Maksa Pečarja, kjer že 8. leto vodi petanko kot interesno dejavnost, delo z mladimi
ne poteka sistematično in kontinuirano. Težave nastopijo, ko učenci iz Črnuč odidejo
na srednje šole, ko imajo manj časa in so oddaljeni od petanke ter izgubijo neposredni
stik z ostalimi petankarji.
Odlična rešitev, čeprav samo v zimskih mesecih, so treningi v dvorani na Zarji. Tudi
Junior Tour, ki so ga organizirali 22. 1. 2017, je pokazal, da zanimanje za tekmovanja
je. Zahvalila se je vsem mladim, ki vsak petek od 17.30 do 19.30 pomagajo pri treningih
mladih. Mladi »trenerji«, ki to še niso, si želijo pridobiti tovrstne izkušnje in izobrazbo,
zato so prosili Dragana Antonijevića, če bi organiziral seminar za mlade trenerje.
Žiga Kobal meni, da mladim manjka izkušenj s tekmovanj, zato predlaga, da bi klubi,
ki organizirajo DP ali TOUR tekmovanje v soboto, v nedeljo organizirali še tekmovanje
za mladince, kjer se to da.
Pobudo bodo posredovali TRK.
Barbara Lemut je v imenu ŠD Sloga predlagala, da Lauri Bračič podelijo priznanje za
dolgoletno delo z mladimi.
Žiga Kobal pa je dodal, da so bili za delo z mladimi pred leti zaslužni tudi Dragan
Antonijević in Mitja Keber.
Sklep 11:Skupščina je soglasno potrdila poročilo o delu z mladimi in podpira
pobudo o organizaciji tekem za mladince in o podelitvi priznanja Laura Bračič za
delo z mladimi.
Ad10) Višina registracije, licenc in kotizacij za leto 2018 (sklep št. 9 skupščine
ZDPS z dne 25.11.2016)
Dušan Gorše je prisotne spomnil, da je višina kotizacij za leto 2017 po sklepu jesenske
skupščine ostala nespremenjena, za leto 2018 pa jo bo sprejemala nova garnitura.
Sklep 12: Skupščina se je seznanila, da trenutni izvršni odbor ne bo predlagal
sprememb za sezono 2018 ter bo omenjeno zadevo obravnavalo novo vodstvo.
Ad11) Informacija o možnosti nabave trenirk za člane ZDPS (sklep št.12
skupščine ZDPS z dne 25.11.2016)
Dušan Gorše je pojasnil, da so do 31. 12. 2016 dobili samo dva odgovora društev
glede nabave trenirk, noben klub ne želi naročiti trenirk prek ZDPS, zato ZDPS tega
ne bo organizirala.
5

Redna volilna skupščina

10. februar 2017

Sklep 13: Skupščina je bila seznanjena, da Zveza ne bo organizirala nabave
trenirk za društva.
Ad12) Ukinitev pravilnika o pritožbenem postopku in reševanju sporov znotraj
ZDPS
Stanislav Novak je pojasnil razloge za ta predlog društva Brdo. S pritožbo se namreč
ukvarja komisija, proti kateri je vložena pritožba, zato ni pričakovati, da bi ji ugodili.
Društvo Brdo je namreč podalo pritožbo glede žreba ekip za ekipno državno prvenstvo.
Žreb je bil opravljen 30. 1 2017, ko je veljal še stari pravilnik, da se v eno skupino
delegira 1. in 4. uvrščenega po ligi pred final fourom, v drugo pa 2. in 3. uvrščenega.
Pravilnik se je spremenil naknadno 3. 2. 2017, ker je bilo treba spremeniti 16. člen, da
sta nosilca skupin 1. in 2. uvrščeni, saj se za 3. mesto lani ni igralo.
Erika Sebanc je pojasnila, da pritožbo obravnava pristojna komisija. V nadaljnji
obravnavi je prisostvoval tudi še IO, podpis odgovora pa poda organizacijska enota, ki
je za področje pristojna. Pravilnik o pritožbenem postopku pa je dobrodošel, ker želijo,
da so pritožbe naslovljene pisno na ustrezne organe in se ne obravnavajo na FB, ker
tam pristojne komisije niso dolžne dajati odgovora. S pomočjo pravilnika se lahko javno
rešijo izpostavljene težave in točke, ki porajajo vprašanja večjemu številu članov
zveze.
Pojasnila je tudi, da ukinitev pravilnika ni možna na tej skupščini, saj tovrstne akte
sprejema IO. V kolikor se klubi ne strinjajo s tem lahko dajo pobudo IOju za ponoven
pregled in obravnavo, ob čemer naj klubi podajo tudi predloge za izboljšave. Klubi
predlogov niso podali.
Ad13) Nadomestne volitve člana NO in DK
Ker Slavica in Matej Kršinar po razpadu društva Hribovci nista registrirana pri ZDPS,
je potrebno izvoliti nova nadomestna člana NO in DK.
Predlagani so bili naslednji kandidati:
- Žan Rode ((Vila Ana) za NO (sprejema kandidaturo)
- Darc Erdelj (Čatež) za DK (kandidaturo je zavrnil)
- Milena Mikec (Hrast) za DK (sprejema kandidaturo)
- Tatjana Šeruga (Bobri) za NO (sprejema kandidaturo)
Izid glasovanja za Mileno Mikec, članico DK: 9 gasov za, 1 vzdržan.
Izid glasovanja za Žana Rodeta, člana NO: 9 glasov za, 1 vzdržan.
Sklep 14: Žan Rode je izvoljen za člana NO za dobo tekočega mandata (3 leta).
Milena Mikec je izvoljena za članico DK za dobo tekočega mandata (2 leti).
Ad14) Volitve predsednika ZDPS
Dušan Gorše je prisotne seznanil, da na razpis ni prispela nobena kandidatura za
predsednika ZDPS.
Erika Sebanc je še dodala, da v IO ostaneta le predstavnika TRK Jože Skrbinek in SK
Simon Bračič do konca njunih mandatov.
Klemen Poljanšek je predlagal, da Dušan Gorše s sedanjo ekipo IO sprejme funkcijo
za naslednji mandat.
Drago Vorih je povedal, da se BŠK Polje (Vila Ana) pridružuje predlogu in podpirajo
delo IO v sedanji sestavi.
Laura Bračič v imenu BŠD Fužine podpira predsednika in IO še za naslednji mandat.
Barbara Lemut (Sloga) podpira, da ostane ista ekipa vsaj še eno leto.
Stanislav Novak (Brdo) meni, da je bilo storjenega veliko dobrega in malo slabega,
zato podpirajo sedanjo ekipo.
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Bogdan Kirbiš je v imenu društva Hrast izrazil zadovoljstvo s sedanjim vodstvom
zveze.
Da sedanja ekipa nadaljuje z delom, se strinjajo tudi predstavniki društev Arnika sv.
Anton (Branko Vinšek), Velenje (Sandi Čanč) in Čatež(Darc Erdeljc).
Dušan Gorše je povedal, da je vodenje Zveze prevzel pred dvema letoma, ko je bila
tik pred razpadom. Mandat njemu in ekipi poteče 11. 3. 2017, v tem trenutku se glede
kandidature še ni mogel izreči, ker bodo nekateri člani IO odšli.
Erika Sebanc se je dosedanjemu predsedniku Dušanu Goršetu zahvalila za dosedanje
delo in se pohvalno izrazila o sodelovanju v IO. Predlagala je, da se ob koncu mandata
izvede izredna volilna skupščina, in sicer dne10.3. 2017 Do takrat se tudi podaljša
razpis za kandidaturo.
Predlagani sta bili dve lokaciji, Hrast in Velenje, prisotni pa so s 6 glasovi za podprli
predlog, da bo skupščina v gostišču Živko v Dobrovcih.
Sklep 15: Izredna volilna skupščina bo izvedena 10. 3. 2017 v gostišču Živko v
Dobrovcih.
Ad15) Razno
1) Bogdana Kirbiša je zanimalo, kako je z zavarovanjem igralcev petanke.
Erika Sebanc je pojasnila, da je polica res potekla. Dušan Gorše je povedal, da
trenutno iščejo najugodnejšo polico za zavarovanje pod okriljem Zveze, vendar
je potrebno podrobno določiti potrebe zavarovanja ter kako najti rešitev, ki
pokriva tekmovanja znotraj Slovenije pa tudi člane zveze, ki se udeležijo
mednarodnih tekmovanj.
2) Dušan Gorše je prisotne seznanil, da bodo klubi in njihovi člani lahko dostopali
do zapisnikov na strani ZDPS le z uporabniškim imenom in geslom, ki ga bodo
dobili od Zveze, ne bodo pa zapisniki prosto dostopni vsem obiskovalcem
spletne strani.Predstavnikom klubov Sršeni in Janče, ki jih ni na skupščini, bodo
gesla predali osebno, prav tako tudi Vladu Rumihi in Mednarodni komisiji ZDPS.
3) Dušan Gorše je pojasnil, da so se v SK ušteli pri izračunu sodniških stroškov za
leto 2016, zato bodo račune za premalo zaračunane stroške klubom izdali v
letošnjem letu. Za napako se opravičujejo.
4) Žiga Kobal je izpostavil vprašanje, po kakšnih kriterijih je IO izbral selektorja
ženske reprezentance.
Dušan Gorše je pojasnil, da nimamo pisnih kriterijev za izbiro selektorjev, izbirali
so preprosto med dvema kandidatoma, ki sta podala pisno kandidaturo na odprt
javni razpis.
Žiga Kobal zatrjuje, da je imel samo en kandidat vse potrebne reference.
Če se je TRK odpovedala izbiri selektorja zaradi konflikta interesov, bi enako
moral narediti tudi IO, v katerem sta dve kandidatki za širši izbor za novo
reprezentanco. Slednje je bilo dopolnjeno s strani Erike Sebanc, in sicer da
rekreativna zimska liga ne predstavlja širšega izbora za reprezentanco, saj na
pričetku tekmovanja selektor še ni bil znan.
Dušan Gorše je komentiral, da s tem prisotni oziroma klub Bobri daje
nezaupnico vsem odborom zveze, s prstom pa kažejo na nekatere člane. Oba
kandidata za selektorja, ki sta se prijavila na razpis, sta člana TRK, ki bi morala
dati strokovni predlog, a se ni opogumila to storiti. TRK je odgovornost preložila
na IO, ki pa se je odločil kot se je.
Dragan Antonijević (član kluba Bobri, član TRK ter eden izmed dveh kanidatov
za selektorja ženske reprezentance) je podprl predstavnika Bobrov Žigo Kobala,
da z vso pravico zahteva obrazložitev in argumente za takšno odločitev. Za
podkrepitev trditve, da se IO ni odločal glede na strokovne kompetence, je
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prebral dele kandidature protikandidata Matevža Dovžana.Trdi, da mora zveza
skrbeti za strokovno delovanje.
Damjan Lukman (Velenje) je izrazil svoje mnenje,.da TRK ni podala svojega
mnenja zaradi konflikta interesov, svoje delo so preložili na IO, zdaj pa njim
očitajo nekompetentnost in konflikt interesov.
Barbara Lemut (Sloga) meni, da bi TRK zagotovo morala podati svoje stališče,
a se je temu izognila, kar je njena napaka.
Drago Vorih se je strinjal, da TRK sama ni mogla biti nepristranska, zdaj pa to
isto očita IO-ju.
Na vprašanje Laura Bračič, zakaj je izbor selektorja problematičen za klub ter
ali je slednji iz naslova objektivnih argumentov, Žiga Kobal odgovarja, da po
njihovem mnenju drugi kandidat ne izpolnjuje pogojev.
Barbara Lemut TRK očita, da je tudi za selektorja za veteransko reprezentanco
odgovornost preložila na IO in ni podala svojega mnenja. Mnenja je, da bi klub
Bobri moral to upoštevati ter izpostaviti vsa področja izborov.
Član TRK Matevž Dovžan priznava, da so v TRK v obeh primerih naredili
napako, da niso podali mnenja.
Drago Vorih meni, da se konfliktu interesov ne moremo izgoniti, ker nas je v
zvezi premalo, še manj pa tistih, ki so pripravljeni kaj delati.
Tatjana Šeruga (Bobri) IO-ju očita, da niso znali prepoznati izkušenosti in
strokovnosti.
Barbara Lemut meni, da bi bilo potem lahko enaka zahteva podana s strani
kluba Čatež, ki so imeli kandidata za selektorja veteransko reprezentanc.
Bogdan Kirbiš je izrazil mnenje, da so včasih tudi selektorje izbirali klubi na
skupščinah ter dela o postopku izbora ne bo komentiral, ob čemer pa je mnenja,
da bo izbrani selektor za ženske Matevž Dovžan zadevi kos.
Klemna Poljanška zanima, kako je Tatjana Šeruga imela dostop do vlog za
kandidaturo za selektorja, a mu na vprašanje ni želela odgovoriti. Tatjana
Šeruga je izrazila tudi ogorčenost nad tem, kako si IO drzne po tem Dragana
antonijeviča prositi za pomoč pri izobraževanju mladih trenerjev.
Ostali klubi niso podali mnenja glede izpostavljene točke s strani Bobrov glede
izbora selektorja za žensko reprezentanco.
5) Laura Bračič je v imenu ekipe Medvedov podala pobudo, da bi bila spletna stran
zveze bolj ažurna glede podatkov i poročil s tekmovanj. Na spletni strani še
vedno ni mogoče videti članov posameznih društev, Predlagajo, da bi bili
prestopi igralcev nekje posebej zapisani. Pri rezultatih tekem zimske lige pa
pogreša zgodovino, da bi se videlo vse odigrane tekme.
Dali so tudi pobudo, da bi vsaj finale tekmovanj prenašali v živo – live stream.
Prisotni so se strinjali, da pobude naslovimo na TRK.
Skupščina je bila zaključena ob 23.20.
Zapisničarka:

Predsednica delovnega predsedstva:

Laura Bračič

Erika Sebanc

_______________________

__________________________
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Overovatelja zapisnika:
Simon Bračič
________________________
Matevž Dovžan
________________________
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