ZVEZA DRUŠTEV PETANKE SLOVENIJE
Izvršni odbor
Linhartova cesta 47
1000 Ljubljana
Slovenija
E-pošta: predsednik@zdps.si

IO-ZDPS-2019/01

Zapisnik 1. seje Izvršnega odbora ZDPS
Datum sestanka: 12.02.2019 ob 18:30
Kraj: prostori ZDPS, Ljubljana
Prisotni: Dušan Gorše, Laura Bračič, Barbara Lemut, Žan Rode, Dragan Antonijević,
Sebastjan Kokalj, Simon Bračič, Tomaž Kisovec, Kaja Jamnik, Slavica Kršinar
Povabljena: Tea Kršinar
Opravičeno odsotna: Iris Vencelj
Odsotni: Klemen Poljanšek, Marko Brajer, Tomaž Malovič

Dnevni red:
1. Potrditev sestave Tekmovalno registracijske komisije (TRK)
2. Potrditev sestave Komisije za finančno materialna sredstva (KFM)
3. Udeležba na tečaju CEP
4. Domovanje
5. Priprava poročil za Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
6. Predstavitev kandidatov in potrditev selektorja moške reprezentance
7. Plan dela KFM za leto 2019 in finančna razporeditev
8. Plan dela Sodniške komisije (SK) za leto 2019
9. Plan dela Komisije za delo z mladimi (KM) za leto 2019
10. Plan dela TRK za leto 2019
11. Naknadna registracija za Mileno Mikec
12. Promocija petanke preko socialnega omrežja Instagram
13. Razno
Dušan Gorše pozdravi prisotne in na kratko obrazloži namen današnjega sestanka.
Ad1) Potrditev sestave Tekmovalno registracijske komisije (TRK)
Predlagana sestava TRK:
 Dragan Antonijević,
 Žan Rode,
 Kaja Jamnik,
 Marko Brajer,
 Tomaž Malovič.
Dragan Antonijević je preko spletne pošte poslal svojo kandidaturo za predsednika
TRK.
Sklep št. 1: IO ZDPS potrjuje predlagano sestavo TRK in Dragana Antonijevića
kot predsednika TRK. Mandat komisije je do marca leta 2023.
Ad2) Potrditev sestave Komisije za finančno materialna sredstva (KFM)
Predlagana sestava KFM:
 Barbara Lemut,
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Iris Vencelj,
Sebastjan Kokalj,
Klemen Poljanšek,
Dare Erdeljc.

Sklep št. 2: IO ZDPS potrjuje predlagano sestavo KFM. Mandat komisije je do
februarja leta 2023.
Sklep št. 3: Barbara Lemut pripravi dokument o delu KFM do 28.2.2019 in ga
pošlje članom IO ZDPS in predsedniku ZDPS v potrditev.
Ad3) Udeležba na trenerskem tečaju CEP
Predsednik je IO seznanil o kandidatih, ki naj bi se udeležila tečaja CEP – Coaching
for Coaches. Tečaj bo potekal od 15.3.2019 do 17.3.2019 v Luksemburgu. Kotizacija
znaša 250,00€/osebo. Stroške dodatne nastanitve in prevoza (transfer) kandidata
krijeta sama. Kandidata sta: Klemen Poljanšek in Klemen Podgoršek. KFM in
računovodja sta pripravila Pogodbo o sofinanciranju (priloga).
Sklep št. 4: Tečaja »Coaching for Coaches« se udeležita oba kandidata, ki
morata prej podpisati Pogodbo o sofinanciranju. Plačilo uredi KFM.

Ad4) Domovanje.com
Prispela sta dva računa. En račun je podaljšanje gostovanja – Paket Soba za
domeno zdps.si. v znesku 57,00€. Drugi račun je za podaljšanje SI domene zdps.si v
znesku 19,98€
Sklep št. 5: Stroški Domovanje za spletno stran so potrjeni. Oba računa sta
plačana.
Ad5) Priprava poročil za Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Iz strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo dobili obvestilo da mora
ZDPS do 31.3.2019 posredovati:
1. Izjavo glede izpolnjevanja pogojev, ki veljajo za podelitev statusa nevladne
organizacije v javnem interesu po ZNOrg
2. Poročili o delu za leti 2017 in 2018
3. Program dela za 2019 in 2020
Sklep št. 6: Izjavo in zahtevano dokumentacijo se pošlje na Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport do 31.3.2019. Za to so zadolženi Dušan Gorše,
Barbara Lemut in Slavica Kršinar.
Ad6) Predstavitev kandidatov in potrditev selektorja moške reprezentance
Do 31.12.2018 sta na ZDPS prispeli dve prijavi za selektorja moške članske
reprezentance za obdobje štirih let. IO je oba kandidata poklical na razgovor.
Kandidatka Tatjana Šeruga
Pričetek razgovora 19.15. Razgovor je trajal do 19.40.
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Kandidatka Tatjana Šeruga je predstavila svoje videnje o sestavi reprezentance.
Izpostavila je, da bo, če bo izbrana za selektorico, iskala »petankarje s srcem«.
Balinarji ne bodo imeli prednosti v izboru za reprezentanco. Razložila je, kako bi
usklajevala vlogo tekmovalke in funkcijo selektorice. Izpostavila je psihološko
pripravo, za kar bi potrebovala pomoč športnega psihologa ali psihoterapevta.
Kandidat Anton Trobec
Pričetek razgovora 19.45. razgovor je trajal do 20.15.
Njegovo stališče je, da selektor ne tekmuje na DP, Tour tekmovanjih, CC. Selektor v
širši izbor pokliče 15 – 16 kandidatov. To so tisti kandidati, ki so dosegli oz. dosegajo
določene rezultate v tekočem tekmovalnem letu. Kot selektor bi kandidate spremljal
tudi na tekmovanjih CC in različnimi turnirji v tujini. Pri delu bi mu pomagali
pomočniki. Izpostavil je tudi psihološko pripravo.
Razprava
Dušan Gorše je podal komentar o njegovem mnenju na opravljena razgovora s
kandidatoma za selektorja moške članske reprezentance.
Dragan Antonijević je predstavil pogovor članov TRK o obeh kandidatih. Kakšni so
njuni plusi in minusi.
Iris Vencelj se je dopisno opredelila glede kandidature oz izbire.
Glasovanje za selektorja moške članske reprezentance:
Tatjana Šeruga: 0 glasov
Anton Trobec: 5 glasov.
TRK je podal negativno mnenje za oba kandidata.
Iris Vencelj je brez komentarja podpira kandidata Antona Trobca.
Sklep št. 7: Anton Trobec je s šestimi glasovi izbran za selektorja moške
članske reprezentance za obdobje štirih let (do februarja 2023).
Ad7) Plan dela KFM za leto 2019 in finančna razporeditev
Barbara Lemut je podala finančno razporeditev sredstev za leto 2019. TRK se ni
strinjal glede predloga razporeditve finančnih sredstev.
Sklep št. 8: TRK do 20.2.2019 pripravi nov predlog prioritet za razporeditev
finančnih sredstev za udeležbo reprezentanc na mednarodnih tekmovanjih.
Sklep št. 9: BK Krim se opozori, da mora do 1.3.2019 plačati sodniške stroške
za tekmovalno leto 2018 v višini 107,00€. BK Krimu blagajnik ZDPS pošlje
opomin.
Sklep št. 10:
 TRK do 20.2.2019 pripravi seznam oz. število medalj in pokalov za
sezono 2019.
 Pregleda se stanje oz. število reprezentančnih dresov. Po potrebi se
pripravi odpis le teh.
 Medalje od lanskoletnega veteranskega prvenstva so bile poslane po
pošti, vendar jih prejemniki medalj niso dobili. Potrebno je raziskati kaj
se je s temi medaljami zgodilo. 10 kosov medalj je potrebno dodatno
kupiti.
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 KFM do 15.3.2019 pridobi ponudbe za medalje in pokale za sezono 2019,
ter ponudbe za pokale oz. plakete »Petankar leta«
 TRK pripravi predlog glede majic »Državni prvaki« in približno
stroškovno oceno le teh. Na podlagi tega kasneje KFM pridobi ponudbe
za izdelavo le teh..
Ad8) Plan dela Sodniške komisije (SK) za leto 2019
Predlagana dodatna člana SK:
 Damjan Lukman,
 Erika Bračič.
Simon Bračič bo pripravil predlog Protidopinškega pravilnika.
Tudi letos se bo izvedel seminar za sodnike in sicer v mesecu marcu 2019. Pridobiti
je potrebno tudi ponudbe za enotna oblačila sodnikov.
Sklep št. 11: IO ZDPS potrjuje predlagana dodatna člana SK.
Sklep št. 12: Predlog protidopinškega pravilnika pošlje Simon Bračič 13.2.2019
članom IO ZDPS po e-pošti.
Sklep št. 13: Do 28.2.2019 se določi datum izvedbe seminarja za sodnike.
Sklep št.14: Do 30.3.2019 se pridobi ponudbe za enotna oblačila sodnikov.
Sklep št. 15: Sodniki uporabljajo formular – sodniški zapisnik, ki je objavljen na
spletni strani ZDPS.

Ad9) Plan dela Komisije za delo z mladimi (KM) za leto 2019
Predlagana dodatna člana KM:
 Iris Vencelj,
 Klemen Podgoršek.
Laura Bračič predstavi plan dela z mladimi. Tabor bo predvidoma izveden na Čatežu
od 5.8. do 9.8.2019.
Sklep št. 16: IO ZDPS potrjuje predlagana dodatna člana KM.
Sklep št. 17: IO ZDPS podpira izvedbo tabora na turistični kmetiji Obolnar.

Ad10) Plan dela TRK za leto 2019
TRK pripravi razpored državne lige in razpored tekmovanj v okviru ZDPS. V državni
ligi je 14 ekip.
TRK pripravi prenovljen poslovnik o delu z državnimi reprezentancami.
Sklep št. 18: Do 20.2.2019 TRK objavi razpored državne lige in razpored
tekmovanj v okviru ZDPS.
Sklep št.19: TRK do 20.2.2019 posreduje prenovljen poslovnik o delu z
državnimi reprezentancami.
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Ad11) Naknadna registracija za Mileno Mikec
Prispela je prošnja Milene Mikec za naknadno registracijo za tekmovalno sezono
2019.
Sklep št. 20: TRK pripravi odgovor na prošnjo do 20.2.2019. Mileni Mikec se ne
odobri kasnejša registracija in pridobitev licence za leto 2019. Zaradi tega
izgubi tudi status člana DK ZDPS.
Sklep št. 21: V čim krajšem času je potrebno najti nadomestnega člana/ico DK
ZDPS.
Ad12) Promocija petanke preko socialnega omrežja Instagram
Tea Kršinar predstavi predlog za promocijo petanke preko socialnih omrežij
(Instagram).
Sklep št. 22: IO ZDPS podpira predlog za uporabo socialnih omrežij. V roku
enega meseca naj Tea Kršinar pripravi predlog za Instagram profil Petankarske
zveze Slovenije. Z delom lahko prične takoj.

Ad13) Razno
Pod to točko ni bilo razprave.
Sestanek je bil zaključen ob 22:30 uri.
Zapisal:
Slavica Kršinar
Sekretar ZDPS

Dušan Gorše
Predsednik ZDPS
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