ZVEZA DRUŠTEV PETANKE SLOVENIJE
Linhartova 47
1000 Ljubljana
Slovenija

ZDPS-Skp/2018-01
ZAPISNIK REDNE VOLILNE SKUPŠČINE ZDPS V LETU 2018
Datum: 16.02.2018
Kraj: sedež ZDPS, 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, ŠRD Čatež,
ŠD Janče, Sršeni
Odsotna društva: /
Lista prisotnih pooblaščencev društev je priloga zapisnika in se hrani v arhivu ZDPS.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles
2. Predlog dnevnega reda in njegova potrditev
3. Poročilo predsednika ZDPS (TRK, SK, KFM, KM, KMS)
4. Poročilo Nadzornega odbora ZDPS
5. Potrditev zaključnega finančnega poročila za leto 2017 in potrditev
finančnega plana za leto 2018
6. Poročilo Disciplinske komisije ZDPS
7. Izvajanje kontrole PFS tekmovalcev na tekmovanjih pod okriljem
ZDPS, predlog
8. Volitve članov Disciplinske komisije Zveze
9. Volitve predsednika ZDPS
10. Razno
Ad1) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles
Predsednik ZDPS Dušan Gorše je uvodoma pozdravil prisotne predstavnike društev
in izrekel toplo dobrodošlico vsem prisotnim na skupščini.
Predlagal je delovno predsedstvo v sestavi:
-predsednik delovnega predsedstva: Erika Sebanc
-zapisnikar: Klemen Poljanšek
-člana delovnega predsedstva: Bizjak Janez ml., Vorih Drago
-volilna komisija: Čanč Aleksander, Mikec Milena, Novak Slavko
-verifikacijska komisija: Vinšek Branko, Kobal Žiga
-overovatelja zapisnika: Bračič Laura, Skrbinek Jože
Predlog je dal na glasovanje. Delovno predsedstvo je bilo potrjeno z 12 glasovi za.
Sklep št.1) Delovni organi skupščine so bili soglasno potrjeni (12 glasov ZA).

1

Redna volilna skupščina

16. februar 2018

Ad2) Predlog dnevnega reda in njegova potrditev
Predsednica delovnega predsedstva Erika Sebanc preda besedo verifikacijski komisiji,
ki na podlagi liste prisotnosti pooblaščencev klubov ugotavlja, da je skupščina
sklepčna. Prisotnih 12 pooblaščencev klubov.
Lista prisotnosti se hrani fizično v arhivu ZDPS.
Erika Sebanc povpraša prisotne za morebitne predloge dopolnitev v zvezi s
predlaganim dnevnim redom.
Predsednik ZDPS Dušan Gorše predlaga, da se dnevni red dopolni s točko v zvezi z
informacijo o ponudbi za zavarovanje splošne civilne odgovornosti članov in klubov
Zveze.
Predstavnik petankarjev BŠD Krim Žiga Kobal predlaga, da se dnevni red dopolni s
točko v zvezi z delom TRK-ja in selektorjev reprezentanc.
Predsednica delovnega predsedstva predlaga, da se predlog Žige Kobala obravnava
pod 3. točko : Poročilo predsednika ZDPS (TRK, SK, KFM, KM, KMS). Žiga Kobal se
s predlogom strinja.
Erika Sebanc poda na glasovanje dopolnjen dnevni red in sicer :
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles
2. Predlog dnevnega reda in njegova potrditev
3. Poročilo predsednika ZDPS (TRK, SK, KFM, KM, KMS)
4. Poročilo Nadzornega odbora ZDPS
5. Potrditev zaključnega finančnega poročila za leto 2017 in potrditev
finančnega plana za leto 2018
6. Poročilo Disciplinske komisije ZDPS
7. Izvajanje kontrole PFS tekmovalcev na tekmovanjih pod okriljem ZDPS,
predlog
8. Volitve članov Disciplinske komisije Zveze
9. Volitve predsednika ZDPS
10. Informacija o ponudbi za zavarovanje splošne civilne odgovornosti članov in
klubov Zveze
11. Razno
Sklep št.2) Skupščina soglasno potrdi dopolnjen dnevni red (12 glasov ZA).
Ad3) Poročilo predsednika ZDPS (TRK, SK, KFM, KM, KMS)
Za kratko obrazložitev svojega poročila kot prvi dobi besedo predsednik ZDPS.
Dušan Gorše poudari, da se v svojem poročilu ni osredotočil samo na delo v letu 2017,
vendar pa je v njem zavzel delo Zveze odkar je prevzel mesto predsednika ZDPS.
Prav tako pa delo, ki je bilo opravljeno povzemajo poročila komisij, poslane kot priloge
vabilu na skupščino.
Njegova želja je predvsem zavzemanje za enotno in solidarno delo Zveze še naprej,
brez notranjih razprtij. Kot posebno točko poudari, da se je na področju dela z mladimi
naredil velik korak naprej in je mnenja, da je to smernica v katero je potrebno delo
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Zveze usmerjati še naprej. Vseeno pa ocenjuje, da je v Zvezi potrebno še veliko
angažiranja, odrekanja in potrebnega dela.
Zaveda se, da Zveza v času njegovega mandata ni opravila vseh zadanih ciljev, vendar
pa zagotavlja da je v zvezi s tem naredila kar je bilo v njihovi moči, včasih pa je
enostavno zmanjkalo strokovnega znanja ali finančnih sredstev.
Skupščino še enkrat seznani z razpisom o odprti kandidaturi za novega člana
izvršnega odbora CEP, o čemer se bo odločalo na volilnem delu kongresa ter poziva
klube za oddajo morebitnih vprašanj oziroma vprašanj na tematike, ki se bodo
obravnavale na kongresu evropske zveze v mesecu aprilu.
Ob koncu se še zahvali vsem, ki so svoj trud in čas vložili v delo in dobrobit Zveze ali
kot člani izvršnega odbora ali pa kot člani komisij v času njegovega predsedovanja.
Predsednica delovnega predsedstva preda besedo Žigi Kobalu glede predloga BŠD
Krim o delu TRK-ja in selektorjev reprezentanc.
Žiga Kobal poudari, da je predlog petankarjev BŠD Krim tema za razpravo
pooblaščencev klubov. Prisotne seznani s 5. členom Poslovnika o delu z državnimi
reprezentancami. V zvezi s tem Poslovnikom opozarja na konflikt interesov, ob čemer
eksplicitno opozarja na istočasno delovanje ene osebe kot člana/ice TRK-ja, člana/ice
reprezentance ter selektorja reprezentance istočasno.
Predsednik TRK Jože Skrbinek predlaga Žigi Kobalu, da podajo pisni predlog rešitve
v zvezi s tem.
Predsednik ZDPS Dušan Gorše predlaga skupščini sprejetje sklepa, ki BŠD Krim
obvezuje s pripravo pisnega materiala v zvezi s tem predlogom, kot tudi o ostalih
odprtih vprašanjih.
Predsednik Nadzornega odbora Bizjak Janez ml. opozori Žigo Kobala, da je v primeru
spremembe Poslovnika o delu z državnimi reprezentancami potrebna tudi sprememba
v drugih aktih in dokumentih Zveze.
Erika Sebanc poda predlog sklepa št.3 na glasovanje.
Sklep št.3) BŠD Krim v zvezi z izpostavljenimi pomisleki ter problematiko
hkratnega delovanja članov posameznih komisij v dodatnih organih oziroma
pozicijah pripravijo pisno argumentacijo in predlog rešitve, morebitnih
sprememb aktov ter dokumentov Zveze, predlog kandidatov za aktivno
delovanje v organih Zveze ter ga posreduje izvršnemu odboru ZDPS(12 glasov
ZA).
Erika Sebanc ponovno preda besedo prisotnim v zvezi s poročili komisij Zveze.
Tatjana Šeruga poda mnenje v zvezi z poročilom selektorja ženske reprezentance.
Opozarja na slovnične nepravilnosti, ki se pojavljajo v poročilu selektojra ženske
repezentance. Izrazi razočaranje nad neudeležbo selektorja ženske reprezentance na
pripravljalnem turnirju ženske reprezentance v Belgiji.
Opozori tudi na manjkajoče poročilo o delu moške reprezentance za leto 2017.
Tatjano Šeruga v nadaljevanju zanima zakaj sodniki niso imeli zaključnega sestanka
ob koncu leta.
3

Redna volilna skupščina

16. februar 2018

Predsednik sodniške komisije Simon Bračič poda obrazložitev v zvezi z vprašanjem
Šeruge.
Kobal Žiga v imenu petankarjev BŠD Krim izrazi mnenje, da je Tekmovalni pravilnik za
Statutom ZDPS najbolj pomembna listina Zveze. Predlaga, da o Tekmovalnem
pravilniku v prihodnje odloča skupščina Zveze.
Erika Sebanc ponovno obrazloži Žigi Kobalu, da sprememba le te-ga prinaša
reorganizacijo celotne Zveze ter vseh njenih organov. Predlaga, da vse predlagane
spremembe in mnenja vključijo v predlogu, katerega ji je naložila skupščina skladno s
sklepom št.3.
Predsednica delovnega predsedstva odvzame besedo Tatjani Šerugi.
Drugih komentarjev na poročila ni bilo.
Erika Sebanc poda predlog sklepa št.4 na glasovanje.
Sklep št.4) Skupščina se seznani in potrjuje poročila komisij( predsednik ZDPS,
TRK, KFM, SK, KM, KMS) (12 glasov ZA).
Ad4) Poročilo Nadzornega odbora ZDPS
Erika Sebanc preda besedo predsedniku nadzornega odbora ZDPS Bizjaku Janezu
ml. za podajo kratke obrazložitve poročila komisije.
Poleg obrazložitve poročila, predsednik NO predlaga spremembo 7.b člena Pravilnika
o finančnem poslovanju in razporejanju sredstev.
Predlaga tudi, da se predsednika Zveze izvoli za štiriletni mandat, saj bi to vodilo k bolj
stabilnemu delovanju Zveze
Še enkrat podaja pozitivno mnenje na delo Zveze in IO ZDPS.
Erika Sebanc preda besedo prisotnim za morebitna vprašanja ali dopolnitve.
Drugih komentarjev na poročilo ni bilo.
Sklep št.5) Skupščina se seznani in potrjuje poročilo NO ZDPS (12 glasov ZA).
Ad5) Potrditev zaključnega finančnega poročila za leto 2017 in potrditev
finančnega plana za leto 2018
Predsednik KFM ZDPS Damjan Lukman poda obrazložitev finančnega stanja Zveze
na dan 16.02.2018 ter obrazložitev finančnega poročila za leto 2017.
Drugih razprav v tej točki ni bilo.
Sklep št.6) Skupščina se seznani in potrjuje finančno poročilo za leto 2017 (12
glasov ZA).
Sklep št.7) Skupščina se seznani in potrjuje finančni plan za leto 2018 (12 glasov
za).
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Ad6) Poročilo Disciplinske komisije ZDPS
Predsednica Disciplinske komisije Laura Bračič ustno obrazloži poročilo za leto 2017.
Erika Sebanc sprašuje ali je v pripravi predlog spremembe disciplinskega pravilnika
glede razločevanja prekrškov oziroma kazni zaradi določenih nepravilnosti po teži
prekrška.
Šeruga Tatjana je mnenja, da je potreba po spremembi disciplinskega pravilnika nujna,
saj vsi prekrški ne smejo obravnavati enako. Kot primer navede primerjavo med hudim
verbalnim napadom ter zapustitvijo tekmovanja, ki sta bila sankcionirana enako.
Predsednik ZDPS predlaga sklep št.8, ki ga predsednica delovnega predsedstva poda
na glasovanje.
Sklep št.8) Nova sestava Disciplinske komisije pripravi spremembo
disciplinskega pravilnika ter o predlogu obvesti skupščino ZDPS (12 glasov ZA).
Sklep št.9) Skupščina se seznani in potrjuje poročilo Disciplinske komisije ZDPS
(12 glasov ZA).

Ad7) Izvajanje kontrole PFS tekmovalcev na tekmovanjih pod okriljem ZDPS,
predlog
Erika Sebanc odpre razpravo na to temo.
Kobal Žigo zanima ali je izvajanje kontrole po izdihanem zraku na tekmovanjih pod
okriljem ZDPS letos mišljeno kot testno obdobje.
Simon Bračič obrazloži, da je to le informacija o kateri je potreben razmislek, ter potrdi
da je sezona v letu 2018 mišljena samo kot testno obdobje.
Klemen Poljanšek v imenu ŠD Zarje podaja pozitivno mnenje v smeri delovanja Zveze
in uvedbi kontrole po izdihanem zraku na tekmovanjih pod okriljem ZDPS.
Predsednik ZDPS pove, da se je tudi že v svojem poročilu navezal na to temo.
Osebnega mnenja je, da je potrebno delovanje Zveze v to smer, saj so pretekli dogodki
na tekmovanjih Zveze že pokazali potrebo po tem. Prav tako iz izkušenj
reprezentantov, ki so že bili deležni testiranj na mednarodnih tekmovanjih.
Žiga Kobal opozori tudi na težavo uživanja drugih substanc. Mnenja je, da nekateri
igralci pod vplivom drugih substanc igrajo drugače, kar se mu zdi nedopustno.
Drago Vorih obrazloži, da je z različnimi testi možno prikazati tudi druge substance v
telesu tekmovalcev, vendar pa poudarja finančni strošek uvedbe le-leh testov (ki pa je
dolgoročna investicija ter ne pretirana).
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Bizjak Janez ml. opozori tudi na Pravilnik o doping kontroli (sprejet leta 2009), ki še
vedno velja kot uradni pravilnik in akt Zveze.
Dušan Gorše pove, da je preveril informacijo ter prejel potrditev, da so na večjih
mednarodnih tekmovanjih že začeli izvajati različne teste, kot je kontrola
alkoholiziranosti po izdihanem zraku kot tudi izvajanje urinskih testov. Prav zato je
mnenja, da je potrebno tudi v Zvezi narediti korak naprej v zvezi z različnimi testiranji
tudi na tekmovanjih pod okriljem ZDPS.
Skrbinek Jožeta zanima celostna finančna konstrukcija stroška za Zvezo v primeru
uvedbe kontrole po izdihanem zraku(usposabljanje,…).
Predsednik ZDPS poudarja, da je to le informacija kateri je potrebno nameniti čas in
razmislek. Opozori, da je informacija pripravljena v zvezi z testiranjem alkoholiziranosti
na tekmovanjih, saj so vinjeni tekmovalci nevarni tako sebi kot drugim udeležencem.
Skrbinek Jože ponovno podaja mnenje, da je v zvezi s tem najprej potrebno ugotoviti
finančni strošek Zveze, ter se po ugotovitvi le-te ponovno odloča.
Drugih razprav na to temo ni bilo.
Sklep št.10) Skupščina se seznani z informacijo o izvajanju kontrole PFS
tekmovalcev na tekmovanjih pod okriljem ZDPS, ter podpira pot Zveze v tej
smeri (12 glasov ZA).
Ad8) Volitve članov Disciplinske komisije Zveze
Besedo predsednica delovnega predsedstva preda predsedniku ZDPS.
Predsednik pove, da je na naslov Zveze prispela ena kandidatura za člana Disciplinske
komisije, in sicer se je na razpis prijavil Smajić Zijad. Žal je v vmesnem času član
petankarjev Medvedov preminil. Disciplinska komisija je skupščinski organ, zato je
njena naloga sprejetje sklepa v zvezi s tem.
Erika Sebanc odpira razpravo na to temo.
Predsednik ZDPS povpraša dosedanje člane Disciplinske komisije ali so pripravljeni
nadaljevati mandat še za 4 leta.
Laura Bračič kot predsednica Disciplinske komisije pove, da so tri članice dosedanje
Disciplinske komisije (Laura Bračič, Eva Kranjc, Milena Mikec) pripravljene nadaljevati
delo, v kolikor ne bo drugih kandidatov.
Klemen Poljanšek predlaga za četrtega člana Disciplinske komisije Boža Kodriča.
Drugih predlogov ni bilo.
Božo Kodrič se s kandidaturo strinja.
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Sklep št.11) Skupščina izvoli in potrdi novo DK ZDPS v sestavi Laura Bračič,
Milena Mikec, Eva Krajnc, Božo Kodrič. Nova sestava DK ZDPS na svoji prvi seji
med seboj izvoli predsednika. (12 glasov ZA).

Ad9) Volitve predsednika ZDPS
Predsednik ZDPS seznani skupščino, da na naslov Zveze ni prispela nobena
kandidatura.
Obrazloži naloge in dolžnosti, ki zadevajo delo predsednika ZDPS.
Opozarja na izvedeno delo v času njegovega triletnega mandata, vendar pa izpostavi
tudi odstop nekaterih članov IO ZDPS ter Komisij, katere so po njegovem osebnem
mnenju več kot jasen znak, da je čas za prenehanje njegovega delovanja kot
predsednika ZDPS.
Predsednik ZDPS pove, da konec marca poteče mandat vsem članom Izvršnega
odbora ZDPS, razen predsedniku TRK-ja Jožetu Skrbinku, kateremu mandat poteče
naslednje leto.
Erika Sebanc odpre razpravo na to temo.
Laura Bračič izpostavi vizijo predsednika in Izvršnega odbora Zveze, ki opazno deluje
dobro in v dobrobit Zveze. Glede na delo vseh komisij Zveze je mnenja, da je potrebna
zaupnica in podpora skupščine trenutnemu Izvršnemu odboru Zveze za nadaljnje delo.
Predlaga, da vodstvo Zveze nadaljuje še naprej v enaki sestavi, saj je za stabilnost in
trdnost potrebna ponovna potrditev trenutnega Izvršnega odbora.
Damjan Lukman ne sprejme nadaljevanja dela v IO ZDPS kot podpredsednik in
predsednik KFM ZDPS.
Erika Sebanc kot članica Izvršnega odbora poudari delo in odgovornost dela v le-tem.
Poudari dobro delo in sodelovanje z Damjanom Lukmanom v delu KFM, ter izrazi
žalost ob njegovem umiku, ki je posledica negodovanja nekaterih članov Zveze in s
tem oviranje dela Izvršnega odbora. Naveže pa se tudi na predlog Žige Kobala o
spremembi istočasnega opravljanj člana/ice Zveze dveh ali več funkcij istočasno, ki za
Zvezo lahko prinese hude težave, predvsem na kadrovskem področju Zveze.
Slavko Novak v imenu PK Brdo podaja pozitivno mnenje na delo predsednika in
Izvršnega odbora ZDPS, in predlaga še nadaljnje delo iste ekipe IO ZDPS. Poudarja
dobro vizijo, ki je usmerjena tudi do olimpijskih iger 2024.
Čanč Aleksander omeni tudi poročilo Nadzornega odbora, ki podaja pozitivno mnenje
na delo Izvršnega odbora. V imenu PK Velenje podpira in predlaga še nadaljnje delo
trenutnega Izvršnega odbora.
Drago Vorih v zvezi s pomanjkanjem kadra predlaga obvezo vseh klubov za
sodelovanje v komisijah Zveze. Predlaga, da se vsak klub obveže, da bo predlagal po
najmanj enega člana, ki bo sodeloval v kateri od komisij.
Erika Sebanc pove, da se je občutek negativnega mnenja občutno zmanjšal, ter da je
delo v Zvezi vedno bolj konstruktivno.
7

Redna volilna skupščina

16. februar 2018

Dušan Gorše je pripravljen nadaljevati delo kot predsednik Zveze, v kolikor ostane
garnitura IO ZDPS enaka kot do sedaj.
Damjan Lukman ponovno pove, da kot član Izvršnega odbora ne želi nadaljevati.
Sekretar Zveze je pripravljen nadaljevati delo v ekipi, ki je bila do sedaj.
Erika Sebanc sprejme nadaljevanje mandata v Izvršnem odboru, pod pogojem, da se
razmišlja o sprejetju štiriletnega mandata Izvršnega odbora, kar bi omogočilo pričetek
dela na bolj dolgoročnih projektih, ki bodo v nadaljih letih bistveni. Mnenja je, da je z
vizijo trenutnega Izvršnega odbora prihodnost Zveze svetla, tudi na področju projekta
in načrtov v zvezi z olimpijskimi igrami 2024.
Glede na razširjeno debato se sprejme naslednji sklep.
Sklep št.12) Dušan Gorše do izteka mandata 31.3.2018, v primeru sestave
novega Izvršnega odbora ZDPS poda predlog skupščini v korespondenčno
odločanje, v primeru dokončnega prenehanja delovanja na mestu predsednika
ZDPS, skladno s Pravilnikom o delu skupščine skliče izredno volilno skupščino
(12 glasov ZA).
Ad10) Informacija o ponudbi za zavarovanje splošne civilne odgovornosti članov
in klubov Zveze
Predsednik ZDPS predstavi informacijo o ponudbi za zavarovanje splošne civilne
odgovornosti članov in klubov Zveze. Zveza bo v nadaljnje pregledala tudi morebitne
prejete konkurenčne ponudbe.
Sklep št.13) Skupščina se seznani z informacijo o ponudbi o zavarovanju
splošne civilne odgovornosti članov in klubov Zveze. IO ZDPS bo v prihodnje
pregledala tudi druge predloge in ponudbe in o tem obvestila klube ZDPS (12
glasov ZA).
Ad11) Razno
Predsednik ZDPS seznani prisotne, da so izgubljeni kompleti krogel za izbijanje (5
setov) najdenih.
Predsednica delovnega predsedstva se zahvali predstavnikom klubom in ostalim
udeležencem skupščine za udeležbo in konstrktivno sodelovanje.

Skupščina je bila zaključena ob 21:45.

Zapisnikar:

Predsednica delovnega predsedstva:

Klemen Poljanšek

Erika Sebanc
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_______________________

__________________________

Overovatelja zapisnika:
Laura Bračič
________________________
Jože Skrbinek
________________________
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