ZVEZA DRUŠTEV PETANKE SLOVENIJE
Izvršni odbor
Linhartova cesta 47
1000 Ljubljana
Slovenija

ZDPS-IO/2018-08

Zapisnik 6. sestanka Izvršnega odbora
Datum sestanka: 28.8.2018, ob 18:30 uri
Kraj: Sedež Zveze, ŠD Zarja, Ljubljana
Prisotni: Dušan Gorše, Klemen Poljanšek, Darc Erdeljc, Erika Bračič, Jože Skrbinek,
Iris Vencelj, Simon Bračič
Odsotni: Sebastjan Kokalj (neopravičeno), Matevž Dovžan(opravičeno), Janez Bizjak
ml.(opravičeno)
Ostali prisotni: Tomaž Kisovec (NO), Laura Bračič (KM)
Dnevni red:
1. Realizacija in potek dosedanjih aktivnosti
1.1. Reprezentance
1. Moška reprezentanca
2. Ženska reprezentanca
1.2. Komisija za delo z mladimi
1.3. OKS in kategorizacija tekmovalcev
1.4. Sodniška komisija
1.5. Iskanje novega dobavitelja reprezentančnih oblačil
1.6. Pregled finančnega stanja ZDPS
1.7. Zakon o varstvu osebnih podatkov (obveznosti ZDPS)
2. Načrtovanje dela v jesenskem delu
3. Razno
Predsednik ZDPS Dušan Gorše izreče dobrodošlico vsem prisotnim na 6. sestanku
IO ZDPS, ter predlaga dnevni red. Predsednica komisije za finančno in materialno
poslovanje predlaga, da se poda pregled finančnega stanja Zveze pod 1.6. Člani IO
ZDPS soglasno potrdijo zgoraj napisan predlog dnevnega reda.
Ad1.1.1. Moška reprezentanca
Selektor moške reprezentance Srečko Španič seznani člane IO ZDPS z dosedanjim
delom in potekom priprav moške reprezentance za odhod na svetovno prvenstvo v
Kanadi. Pove, da je s trenutno pripravljenostjo reprezentantov zadovoljen in tako z
optimizmom pričakuje bližajoče se prvenstvo.
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Med kandidati je selektor v spomladanskem delu že izbral reprezentanco za odhod
na svetovno prvenstvo, in sicer : Rode Žan, Podgoršek Klemen, Dragan Antonijevič
ter Jože Skrbinek. Po poškodbi in odpovedi Skrbinek Jožeta je selektor Španič kot
zamenjavo v reprezentanco vpoklical Matevža Dovžana.
Španič seznani člane IO ZDPS tudi z komunikacijskimi problemi z organizatorjem
svetovnega prvenstva. Kljub večkratnim poskusom vzpostavitve stika z njimi, so bili
le-ti večkrat neuspešni.
Selektor seznani člane IO ZDPS z dodatnimi stroški, ki so nastali z udeležbo na SP
v Kanadi (plačilo stroškov za selektorja ter dodatna nočitev za reprezentanco).
Predsednik ZDPS predlaga ponovni poizkus vzpostavitve komunikacije tako z
organizatorji svetovnega prvenstva kot svetovno petankarsko zvezo v zvezi z
neodzivnostjo organizatorja.
Kot dodatno težavo selektor Španič seznani člane IO ZDPS v zvezi z menjavo
letalske karte, ki je bila predhodno rezervirana na ime Skrbinek Jože. Skrbinek Jože
predlaga pregled finančnega stanja pred odločitvijo IO ZDPS glede nabave nove
letalske karte. V primeru nezmožnosti menjave letalske karte oziroma ustrezne
refundacije s strani letalske agencije Air Canada do odhoda na SP v Kanado, se na
prvenstvo odpravijo trije člani reprezentance ( Rode Žan, Podgoršek Klemen in
Antonijevič Dragan) saj finančno stanje Zveze ne omogoča nakupa nove letalske
karte.
Sklep št. 1: Selektor moške reprezentance v sodelovanju s TRK ZDPS pripravi
pismo oziroma elektronsko pošto v zvezi z udeležbo moške reprezentance na
SP v Kanadi, ki ga posreduje tako organizatorjem kot tudi svetovni petankarski
zvezi v vednost.
Sklep št. 2: Selektor moške reprezentance pripravi vso dokumentacijo v zvezi z
korespondenco z organizatorji svetovnega prvenstva za ustrezno arhiviranje.
Sklep št. 3: Selektor moške reprezentance ter TRK ZDPS pridobijo vse
informacije v zvezi z možnostjo refundacije letalske karte pri letalski agenciji
Air Canada, ter možnostjo menjave letalske karte. O ugotovitvah predsednik
TRK obvesti IO.
Ad 1.1.2. Ženska reprezentanca
Ob opravičeni odsotnosti selektorja ženske reprezentance Dovžan Matevža s polnimi
pooblastili pomočnik Skrbinek Jože članom IO ZDPS predstavi delo ženske
reprezentance v preteklem obdobju ter poda informacije v zvezi z pripravami
reprezentantk na evropsko prvenstvo v Franciji.
Skrbinek predstavi Dovžanov izbor reprezentantk, ki bodo zastopale barve Slovenije
konec meseca septembra na evropskem prvenstvu v Franciji : Kaja Jamnik, Darinka
Kujavec, Erika Bračič in Tea Kršinar ter seznanil člane IO z odstopnima izjavama
Alje Puh Ristič in Veronike Prohart.
Jože Skrbinek poda tudi delno finančno poročilo v zvezi z odhodom na EP.
Sekretar ZDPS opozori na nabavo daril, ki se izročajo nasprotnikom na SP za moške
in EP za ženske.
Sklep št. 4: Člani IO ZDPS se seznanijo s potekom priprav udeležbe na
evropskem prvenstvu v Franciji za ženske.
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Sklep št. 5: Vsa komunikacija v zvezi z financiranjem udeležbe ne EP poteka
med selektorjem in predsednikom Zveze, ki o tem obvešča člane IO in v skladu
z odločitvami IO daje naloge strokovnim komisijam IO in sekretarju Zveze za
realizacijo ter ustrezno arhiviranje dokumentacije.
Sklep št. 6: Člani IO ZDPS se seznanijo z izborom reprezentantk za odhod na
EP, ter odstopnima izjavama dveh kandidatk, ter komentarjem pomočnika
selektorja ženske repreznatnce Skrbinek Jožeta.
Sklep št. 7: Skrbinek Jože pripravi ponudbo za nabavo daril nasprotnikom za
reprezentante na prvenstvih in ga poda KFM.

Ad 1.2. Komisija za delo z mladimi
Vodja KM Laura Bračič seznani člane IO ZDPS z aktivnostmi, ki so se izvajale v
okviru komisije, kot so redni tedenski treningi, udeleževanje na tekmovanjih pod
okriljem ZDPS ter plani in cilji v jesenskem ter zimskem času letošnjega leta.
Poda informacijo v zvezi z izvedenim drugim petankarskim taborom za mlade v
Velenju, ter se obenem zahvali vsem, ki so na kakršenkoli način pripomogli k uspešni
izvedbi le- tega ( Bojan Arh, Jure Kodre, PK Velenje, Miran Skutnik).
Sklep št. 8: IO ZDPS se seznani z informacijo o dosedanjem in načrtovanem
delu, ki ga izvaja KM pod okriljem ZDPS.

Ad 1.3. OKS in kategorizacija tekmovalcev
Ker je bil Bizjak Janez ml. ki je s strani IO pooblaščen za komunikacijo med OKS in
BZS odsoten, so bili člani IO mnenja, da se točka v zvezi z OKS in kategorizacijo
tekmovalcev prenese na naslednjo sejo IO.
Ad 1.4. Sodniška komisija
Predsednik SK Simon Bračič seznani člane IO ZDPS z informacijo v zvezi z pripravo
dokumentacije glede uvedbe kontrole po izdihanem zraku.
Predsednik ZDPS opozori na dosledno in pravočasno obravnavo sodniških
zapisnikov in v zvezi s tem pripravo ustreznih dokumentov ter sklepov sodniške
komisije.
Sklep št. 9: Sodniška komisija mora še v letošnjem letu pripraviti ustrezen
dokument v zvezi z uvedbo kontrole po izdihanem zraku na tekmovanjih pod
okriljem ZDPS in z njim seznaniti IO.
Sklep št. 10: Sodniška komisija mora v najkrajšem možnem času obravnavati
sodniške zapisnike, ter v zvezi s tem sprejeti ustrezne sklepe.
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Ad 1.5. Iskanje novega dobavitelja reprezentančnih oblačil
Predsednik ZDPS seznani člane IO o prenehanju delovanja trenutnega dobavitelja
zaradi upokojitve lastnika. V zvezi s tem poudari potrebno iskanje novega dobavitelja
reprezentančnih oblačil.
Sklep št. 11: IO ZDPS se seznani s prenehanjem sodelovanja z dosedanjim
dobaviteljem reprezentančnih oblačil. Vsi člani IO poskušajo pridobiti
informacije o možnem novem dobavitelju reprezentančnih oblačil. O tem bo IO
razpravljal na svoji naslednji seji.
Ad 1.6. Pregled finančnega stanja ZDPS
Predsednica KFM Erika Bračič seznani člane IO ZDPS z trenutnim finančnim
stanjem ZDPS.
Na predlog članov IO ZDPS se pripravi predlog za povišanje licence, ter se ga
predstavi na naslednji skupščini Zveze.
Sklep št. 12: Člani IO ZDPS se seznanijo z finančnim stanjem Zveze.
Sklep št. 13: Komisija za finančno materialno poslovanje (KFM) v sodelovanju s
TRK pripravi usklajen predlog za povišanje licenc. KFM pripravi obrazložitev
predloga na naslednji seji IO.

Ad 1.7. Zakon o varstvu osebnih podatkov (obveznosti ZDPS)
Erika Bračič seznani člane IO ZDPS v zvezi z ureditvijo potrebnih dokumentov
vezanih na zakon o varstvu in obdelavi osebnih podatkov.
Sklep št. 14: Ob registraciji za leto 2019 se ob registracijskem obrazcu priloži
tudi podpisan obrazec oziroma soglasje o varstvu in obdelavi osebnih
podatkov za vse člane in klube ZDPS.
Ad 2. Načrtovanje dela v jesenskem delu 2018
Glede na izkušnje preteklega leta ob zaključku mandatov dotedanjim članom IO,
predsedniku in drugim, predvsem pa časovne stiske ter možnosti različnih
nepredvidljivosti, predsednik ZDPS o tem seznani člane IO in predlaga, da se na
podlagi 23.člena točke 1 in v skladu s 25.členom točke 7 Statuta ZDPS skliče izredna
skupščina Zveze v mesecu decembru 2018. Na skupščini se podajo delna poročila
predsednika Zveze, strokovnih komisij in selektorjev. O tem se obvestijo tudi vsi
organi Zveze, ki niso v pristojnosti IO saj lahko po svojih odločitvah podajo delna
poročila tudi oni.
Predsednik Zveze je mnenja, da je v jesenskem času potrebno izvesti vse potrebne
aktivnosti za pravočasno in konstruktivno razpravo o nadaljnjih aktivnostih Zveze v
letu 2019, kaj želimo ter kaj lahko realno pričakujemo, o kadrovskem vprašanju…itd.
Predvsem pa kako naprej. Društva kot ustanovitelji ZDPS imajo v skladu s Statutom
tako možnosti kot obveznosti.
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Društva in klubi bodo na jesenski skupščini pravočasno in podrobno seznanjena z
dosedanjimi aktivnostmi Zveze in nekaterimi načrti za naprej. Smo v času, ko je vse
možno. Gre za racionalizacijo dela in predvsem vprašanje kako naprej.
Na temo prenehanja mandatov posameznim članom IO in strokovnih komisij se
nameni posebna točka na eni od naslednjih sej IO.
Sklep št. 15: Izredna skupščina ZDPS se skliče 07.12.2018 ob 18.00 uri na
sedežu Zveze v Ljubljani. Vabila z dnevnim redom in materiali pošlje sekretar
vsem članom ZDPS v skladu z določili Statuta ZDPS.
Sklep št. 16: Predsednik Zveze, strokovne komisije IO in selektorji pripravijo
delna poročila s svojega delovnega področja najkasneje do 20.11.2018 zaradi
pravočasne distribucije materialov za skupščino Zveze.
Sklep št. 17: Predsednik Zveze s sklepom IO za sklic izredne skupščine obvesti
vse organe Zveze (NO, DK).
Sklep št. 18: Sekretar do 31.10.2018 pošlje razpise vsem društvom in klubom
za prosta mesta v ZDPS (predsednik Zveze, člani IO, člani strokovnih
komisij…itd.), katerih članom poteče mandat s februarsko skupščino 2019.

Ad 3. Razno
Pod točko razno se je opozorilo na pravočasno načrtovanje inventure v letošnjem
letu, pregledu MTS in odpisu določenih artiklov, kakor tudi pravočasnem načrtovanju
nabave za naslednje leto (npr.: krogi).
IO je obravnaval podelitev medalj, ki bi morale biti podeljene na Jančah. Medalje se
bodo podelile vsem ki jih še niso prejeli na tekmovanju na Čatežu.
Sekretar bo pregledal in uredit celoten arhiv in korespondenco do skupščine Zveze v
mesecu decembru 2018.

Sestanek zaključen ob 21:15 uri.
Zapisal:
Sekretar ZDPS
Klemen Poljanšek

Predsednik ZDPS:
Dušan Gorše
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