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

IO-ZDPS-2019/09

Zapisnik 3. seje Izvršnega odbora ZDPS
Datum sestanka: 09.04.2019 ob 18:30
Kraj: prostori ZDPS, Ljubljana
Prisotni: Dušan Gorše, Laura Bračič, Barbara Lemut, Dragan Antonijević, Iris
Vencelj, Marjana Živič (predstavnica Sodniške komisije), Slavica Kršinar
Prisotni vabljeni: Janez Bizjak
Opravičeno odsoten: Simon Bračič

Dnevni red:
1. Pregled sklepov zapisnikov (redne in korespondenčne seje IO)
2. Predlog disciplinskega postopka za Klemna Poljanška (prekinitev pogodbe
o sofinanciranju za izobraževanje in ureditev vračila denarja)
3. KFM: Pregled opravljenega dela KFM, finančno poročilo
4. TRK; potrditev reprezentančnih aktivnosti v letu 2019, odstop selektorja
ženske reprezentance, problematika vodenja TRK, razpis za selektorja
5. SK: sodniški pravilnik, Pravilnik o alkoholiziranosti in drugih substancah,
zapisniki
6. KM: Zapisniki, aktivnosti za udeležbo na kampu na Madžarskem
7. Razno
Dušan Gorše pozdravi prisotne in na kratko obrazloži namen današnjega sestanka.
Ad1) Pregled sklepov zapisnikov (redne in korespondenčne seje IO)


Pri pregledu sklepov zapisnika 1. seje IO, je bilo ugotovljeno, da je Sklep št:
10 realiziran. Oddani so bili stari reprezentančni dresi. Pri čemer je bilo
pridobljenih 70,00 € prostovoljnih prispevkov, ki so že upoštevani v finančnem
poročilu za leto 2019.
Sklep št.: 14. Sodniška komisija še ni pridobila ponudbe za enotna oblačila
sodnikov.
 Pri pregledu sklepov zapisnika 2. seje IO, je bilo ugotovljeno, da Sklep št: 3 ni
realiziran.
Sklep št: 4 bomo obravnavali pod št. 6, 3. seje IO.
Sklep št: 6. Sklep ni realiziran. Obravnavali ga bomo pod št. 5, 3. seje IO.
 Pri pregledu zapisnika izredne seje IO je bilo ugotovljeno, da zapisnik ni bil
objavljen na spletni strani pod »Skupščina«. Matej Kršinar naj zapisnik objavi
na spletni strani ZDPS.
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Sklep o delovanju KFM

Sklep št. 1:
Sodniška komisija naj do konca aprila pripravi ponudbo za enotna sodniška oblačila
in preveri stanje obstoječih oblačil.
Sklep št. 2:
Na spletni strani sekretarka uredi objavo zapisnika za korespondenčno skupščino in
objavo sklepa o delu in nalogah KFM.
Ad2) Predlog disciplinskega postopka za Klemna Poljanška (prekinitev
pogodbe o sofinanciranju za izobraževanje in ureditev vračila denarja)
Razprava:
Dušan Gorše predstavi predlog disciplinskega postopka zoper Klemna Poljanška.
Barbara Lemut predstavi nastalo situacijo v zvezi s Klemnom Poljanškom. Pri
pregledu dokumentacije je bilo ugotovljeno, da so na izjavah identični podpisi. O tem
je obvestila predsednika zveze. Ta je obvestil predsednico Komisije za mlade Lauro
Bračič in predsednika Disciplinske komisije Draga Voriha. Dušan Gorše je
predsedniku Disciplinske komisije podal predlog za uvedbo disciplinskega postopka.
5.4.2019 je bil sklican sestanek DK, ki je uvedla disciplinski postopek. Disciplinska
komisija je predlagala suspenz Klemnu Poljanšku iz vseh funkcij v ZDPS za en
mesec oz. do konca disciplinskega postopka. Barbara Lemut v primeru prepovedi
opravljanja funkcij v Zvezi po končanem disciplinskem postopku predlaga prekinitev
pogodbe o sofinanciranju za izobraževanje za trenerja, v tem primeru je potrebno
urediti vračilo denarja.
Sklep št. 3:
Laura Bračič se pogovori s starši otrok katerim so bili izgubljeni obrazci GDPR in
poskrbi, da starši otrok podpišejo nove obrazce.
Sklep št. 4:
Na podlagi izrečenega suspenza s strani DK, Klemen Poljanšek ne sme opravljati
nobene funkcije v ZDPS do izreka končnega sklepa Disciplinske komisije o
disciplinski odgovornosti, Klemen Poljanšek v tem času tudi ne sme voditi treningov z
mladimi. Komisija za mlade naj zagotovi, da bodo treningi nemoteno potekali in naj
določi drugega člana iz svoje komisije, ki bo opravljal to nalogo v tem času.
Odgovornost za izvedbo tega sklepa prevzame Komisija za mlade s svojimi člani.
Sklep št. 5:
Sodniška komisija preveri ali Klemen Poljanšek sodi na tekmovanjih v okviru ZDPS
do preteka suspenza. Sodniška komisija na podlagi datumov določi drugega sodnika.
Sklep št. 6:
O prekinitvi Pogodbe o sofinanciranju za izobraževanje in ureditev vračila denarja se
počaka na sklep Disciplinske komisije.
Ad3) KFM: Pregled opravljenega dela KFM, finančno poročilo
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Barbara Lemut predstavi poročilo kaj je že bilo pregledanega, urejenega in
narejenega (priloga zapisniku), ter kaj še je potrebno urediti v zvezi s
poslovanjem ZDPS (priloga zapisniku).
Barbara Lemut predstavi delno finančno poročilo (priloga zapisniku). Poda
pobudo, da se uredijo obrazci za donacijo iz dohodnine za ZDPS.
Barbara Lemut nas obvesti o dejavnostih pri pripravi revije Petanka. Pripravlja
jo Dare Erdeljc s sodelavci. Predviden znesek za pripravo in tiskanje je revije
je 1500,00 €. IO se strinja, da se natisne največ 700 kos.
Dušan Gorše nas obvesti, da je uredil obrazec za dvigovanje poštnih pošiljk v
poslovalnici Pošte Slovenija. Pooblaščenci so: Dušan Gorše, Barbara Lemut
in Slavica Kršinar.

Sklep št. 7:
Do 1.5.2019 Laura Bračič uredi popis krogel, ki jih uporabljajo učenci na Osnovni šoli
Maksa Pečarja.
Sklep št. 8:
Barbara Lemut poskrbi, da se vse prejete obrazce do konca leta za donacijo iz
dohodnine odda na FURS.
Sklep št. 9:
ZDPS sprejme sklep, da se članu, kateri je pridobil finančno podporo Zvezi, odobri
izplačilo nagrade v višini 20% od zneska pridobljene finančne podpore. Nagrada se
bo izplačala članu na osebni tekoči račun, kot veleva zakon in predpisi. Član se
nagradi lahko tudi odpove.
Sklep št. 10:
Klemnu Poljanšku se prekine članstvo v KFM. Glasovalo je 7 članov. En član je
glasoval proti, šest članov je glasovalo ZA. Morebitnega nadomestnega člana se bo
potrjevalo, ko bo nastala potreba po njem.
Ad4) TRK: Potrditev reprezentančnih aktivnosti v letu 2019, odstop selektorja
ženske reprezentance, problematika vodenja TRK, razpis za selektorja





Potrebno je dokončno potrditi letošnje reprezentančne aktivnosti v znesku
5300,00 €.
Selektor ženske reprezentance Matevž Dovžan je odstopil. Potrebno je izdati
razpis za novega selektorja.
Dušan Gorše opozori na problematiko vodenja TRK, kjer prihaja do razhajanj
in na neredno pošiljanje zapisnikov sestankov TRK za objavo na spletni strani.
Vodja ekipe BŠK Krim g. Sodec je obvestil TRK, da njihova ekipa ne more
igrati ligaških tekem v sredo.

Sklep št. 11:
Potrdili smo udeležbo mladincev na kampu na Madžarskem. Kampa se bodo
udeležili Nik Božnar, Jera Šeruga, Tija Mrvar Sefić in Deni Poljak. Spremljevalca sta
Laura Bračič in Miha Lazar. Soglasja staršev so pridobljena. Kotizacijo je potrebno
poravnati/plačati do 15.4.2019.
Sklep št. 12:
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Potrdi se udeležba moške in veteranske reprezentance na Evropskem prvenstvu v
Albeni v Bolgariji. Za moško reprezentanco je namenjenih 3.000,00 €, za veteransko
reprezentanco pa je namenjeno 2.300,00 €. Meseca junija se bo še enkrat
pregledalo finančno stanje in se na podlagi le – tega odločilo (če bo finančno stanje
dovoljevalo) ali lahko pošljemo na Evropsko prvenstvo tudi Kadetsko reprezentanco.
V primeru, da se bodo zbrala dodatna sponzorska/donatorska sredstva se bo ženska
reprezentanca lahko udeležile svetovnega prvenstva v Kambodži ali vsaj kakšnega
močnega turnirja v Evropi.
Glasovalo je 7 članov IO. En član IO je bil proti, šest članov IO ZA.
Sklep št. 13:
Dušan Gorše opravi razgovor z Matevžem Dolžanom in nas obvesti o rezultatu
razgovora. Na podlagi rezultata razgovora bo TRK razpisal morebitni novi razpis za
selektorja ženske reprezentance.
Sklep št. 14:
TRK pripravi odgovor BŠK Krimu. Tekmovanja morajo potekati po veljavnih pravilih
kot so zapisana v Tekmovalnem pravilniku.
Ad5) SK: sodniški pravilnik, Pravilnik o alkoholiziranosti in drugih substancah,
zapisniki







SK še vedno ni popravila Sodniškega pravilnika
Nesprejetje Pravilnika o alkoholiziranosti in drugih nedovoljenih substancah.
Glede na to, da se je tekmovalna sezona že pričela, je smiselno, da se
Pravilnik o alkoholiziranosti in drugih nedovoljenih substancah pripravi in
potrdi v jeseni.
Načrtovan je nakup preizkuševalne naprave za izvajanje preizkusov
alkoholiziranosti (draeger)
Dušan Gorše opozori na neredno pošiljanje zapisnikov sestankov SK za
objavo na spletni strani.
S strani Sodniške komisije ni bilo poslano nobenega zapisnika njihovih
sestankov in poročila o tečaju za sodnike.

Sklep št. 15:
Sodniška komisija do oktobra pripravi materiale za potrditev Pravilnika o
alkoholiziranosti in drugih nedovoljenih substancah ter spremembe Sodniškega
pravilnika.
Sklep št. 16:
Sodniška komisija do jeseni pridobi ponudbe za nakup naprave za izvajanje
preizkusov alkoholiziranosti (Draeger).
Sklep št. 17:
Sodniška komisija mora redno obveščati IO o svojih dejavnostih in pošiljati zapisnike
za objavo na spletni strani ZDPS. Sodniška komisija naj odda poročilo o
opravljenem tečaju za sodnike, ki ga je organizirala v mesecu marcu 2019.
Ad6) KM: Zapisniki, aktivnosti za udeležbo na kampu na Madžarskem
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Laura Bračič predstavi dosedanje delo in aktivnosti za udeležbo mladih na
kampu na Madžarskem. Glede na nastalo situacijo s Klemnom Poljanškom se
je razpravljalo o drugem spremljevalcu.
Dušan Gorše opozori na neredno pošiljanje zapisnikov sestankov KM za
objavo na spletni strani.
Barbara Lemut je opozorila na problematiko uživanja alkohola nekaterih
članov KM na treningih in tekmovanjih ob prisotnosti mladoletnih oseb.

Sklep št. 18:
Spremstvo na kampu na Madžarsko, ki se bo odvijal od 29.7.2019 do 2.8.2019
prevzameta Laura Bračič (namesto Klemna Poljanška) in Miha Lazar. Stroški kampa
naj se poravnajo do 15.4.2019.
Sklep št. 19:
Komisija za delo z mladimi je poslala tri zapisnike, vendar napačno označene. Prvi
sestanek je bil decembra 2018, zato se ga bo shranilo v arhiv za leto 2018. Zapisnika
sestankov, ki so bili v letu 2019 bo sekretarka pravilno označila in shranila v arhiv.
Sklep št. 20:
Laura Bračič skliče sestanek Komisije za delo z mladimi. Tema pogovora – uživanje
alkohola članov KM na treningih in tekmovanjih v prisotnosti mladoletnih oseb.

Ad7) Razno
 Barbara Lemut pripravi za vsako komisijo prazen dokument z pravimi glavami
in oznakami dokumenta in ga pošlje elektronsko na vse komisije.

Sestanek je bil zaključen ob 22:00 uri.
Zapisal:
Slavica Kršinar
Sekretar ZDPS

Dušan Gorše
Predsednik ZDPS
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