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

ZDPS-IO/2018-09

Zapisnik 7. sestanka Izvršnega odbora ZDPS
Datum sestanka: 16.10.2018 ob 18.30 uri
Kraj: ŠD Zarja, sedež Zveze, Linhartova 47
Prisotni: Dušan Gorše, Klemen Poljanšek, Erika Bračič, Simon Bračič, Iris Vencelj,
Darc Erdeljc, Sebastjan Kokalj,
Odsotni: Jože Skrbinek(opravičeno)
Ostali prisotni : Matevž Dovžan(v imenu TRK po pooblastilu Skrbinek Jožeta), Laura
Bračič, Janez Bizjak ml., Španič Srečko
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvoritev
Poročilo selektorja moške reprezentance
Poročilo selektorja ženske reprezentance
OKS ter kategorizacija tekmovalcev
Poročilo sodniške komisije
Sprememba dobavitelja reprezentančnih oblačil
Finančno poročilo
Tekoče zadeve
Razno

Ad1) Otvoritev
Predsednik ZDPS Dušan Gorše otvori sestanek in na kratko predstavi dnevni red 7.
seje Izvršnega odbora ZDPS.
Ad2) Poročilo moške reprezentance
Selektor moške reprezentance Španič Srečko seznani člane IO ZDPS z
informacijami v zvezi z udeležbo in rezultatom moške reprezentance na svetovnem
prvenstvu v Kanadi.
Selektor opozori tudi na dobesedno nemogoče pogoje, ki so jih bile deležne
reprezentance tekom tekmovanja (nešportno obnašanje navijačev in gledalcev,
nerazumne odločitve in poteze sodnikov, težave pri komuniciranju z organizatorji ter
pridobivanju informacij na samem prizorišču v zvezi s tekmovanjem…), katere so
vplivale tudi na igro naše reprezentance.
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Končni rezultat prvenstva je bil preboj med 16 najboljših ekip na svetu, ter 17. mesto
Klemna Podgorška v natančnem izbijanju.
Selektor poudari pomanjkanje četrtega igralca reprezentance, ki se na takem
mednarodnem tekmovanju še kako pozna. Kljub temu pa selektor nameni prav
posebno pohvalo za odlično prikazane igre Rode Žanu.
Pod kritiko pa je po besedah Španiča bila organizacija svetovnega prvenstva (v zvezi
s tem je bilo poslana tudi elektronska pošta, ki jo je napisal selektor organizatorju
svetovnega prvenstva) s strani organizatorja, kot je bilo navedeno že zadnjem
sestanku IO ZDPS.
Težave so se pojavljale pri pridobivanju informacij v zvezi z svetovnim prvenstvom,
samih informacij na samem tekmovanju, organizirani nastanitvi in prehrani s strani
organizatorja, prevozu na prizorišče in nazaj v hotel ter ostalih nevšečnostih, ki so se
pojavljale na tekmovanju.
IO ZDPS se seznani tudi z odgovorom letalske agencije Air Canada v zvezi z
refundacijo neizkoriščene letalske karte, ki je bila žal zavrnjena.
Sklep št. 1) Člani IO ZDPS se seznanijo s poročilom selektorja moške
reprezentance ter finančno izvedbo v zvezi z udeležbo moške reprezentance na
SP Kanadi 2018 in to soglasno potrjujejo.
Ad3) Poročilo selektorja ženske reprezentance
Selektor ženske reprezentance Dovžan Matevž, ki je v vlogi selektorja na
mednarodnem prvenstvu nastopal prvič, poda poročilo v zvezi z udeležbo na
evropskem prvenstvu, ki je tudi priloga zapisniku. Poročilo je v prilogi zapisnika.
Sklep št.2) Člani IO ZDPS se seznanijo z poročilom selektorja ženske
reprezentance in finančno izvedbo udeležbe na EP v Franciji in to soglasno
potrjujejo.

Ad4) OKS ter kategorizacija tekmovalcev
Na področju delovanja in sodelovanja z OKS, BZS ter CMBS je kot pooblaščenec IO
ZDPS do sedaj deloval Janez Bizjak ml..
Bizjak Janez ml. seznani člane IO ZDPS z informacijami v zvezi z napredkom
sodelovanja ZDPS do Balinarske zveze Slovenije ter Olimpijskega komiteja
Slovenije.
Prav tako seznani člane IO ZDPS s pravilnikom OKS ter ostalimi potrebnimi
administrativnimi zadevami v zvezi z vključevanjem panožnih zvez pod okrilje
Olimpijskega komiteja Slovenije
Poudari še, da bo potrebno še veliko dela in strpnosti za vključitev petanke med
športe OKS.
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Sklep št. 3) Člani IO ZDPS potrjujejo nadaljevanje dela Bizjak Janeza ml. na
področju sodelovanja z OKS, BZS ter CMBS.
IO ZDPS se seznani z informacijami v zvezi z napredkom pri sodelovanju z
BZS kot tudi z informacijami o uvrstitvi petanke med kategorizirane športe
OKS.
Bizjak Janez ml. mora pripraviti vse ustrezne dokumente, ki so potrebni za
nadaljnje sodelovanje s svetovno petankarsko Zvezo, BZS-jem z namenom
iskanja podpore približevanju MOK ter Olimpijskemu komiteju Slovenije v
smeri uvrstitve petanke med olimpijske športe.
Bizjak Janez ml. mora do skupščine pripraviti informacijo v zvezi s
sodelovanjem z OKS.
Vsi organi Zveze morajo nuditi vso potrebno pomoč Bizjak Janezu ml.
Ad5) Poročilo sodniške komisije
Predsednik SK Simon Bračič seznani člane IO ZDPS z informacijo v zvezi z
napredkom pri pripravi pravilnika o uvedbi kontrole po izdihanem zraku, ter
obravnavah sodniških zapisnikov v letu 2018.
Sklep št. 4) SK mora v sodelovanju z Bizjak Janezom ml. zagotoviti in pripraviti
pravilnik v zvezi z uvedbo kontrole po izdihanem zraku na tekmovanjih pod
okriljem ZDPS v letu 2019. Predlog o uvedbi kontrole po izdihanem zraku se
predstavi na skupščini v mesecu decembru.
Sklep št. 5) IO ZDPS se seznani z obravnavo sodniških zapisnikov.
Ad6) Sprememba dobavitelja reprezentančnih oblačil
Predsednik ZDPS zaradi prekinitve sodelovanja (upokojitev) z prejšnjim dobaviteljem
podjetjem Katoma, za novega dobavitelja predlaga podjetje STROJAN d.o.o., Virlog
14 4220 Škofja Loka, katerega zastopa Katarina Strojan.
Sklep št. 6) Člani IO ZDPS se seznanijo z novim ponudnikom dobave
reprezentančnih oblačil in ga soglasno potrjujejo.
Ad7) Finančno poročilo
Erika Bračič kot predsednica KFM ZDPS predstavi finančno stanje Zveze na današnji
dan.
Inventura materialno tehničnih stvari v lasti ZDPS bo izvedena v najkrajšem možnem
času.
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Sklep št. 7) Člani IO ZDPS se seznanijo z finančnim stanjem Zveze in ga
soglasno potrjujejo.
Sklep št. 8) KFM mora v najkrajšem možnem času izvesti inventuro materialno
tehničnih stvari Zveze in o tem obvestiti člane IO ZDPS.
Ad8) Tekoče zadeve
Izredna skupščina ZDPS – 7.12.2018
Darc Erdeljc v imenu ŠRD Čatež predlaga, da se izredna skupščina ZDPS izpelje v
Čatežu.
Sklep št. 9) Člani IO ZDPS potrdijo predlog Darc Erdeljca, da se izredna
skupščina izpelje v Čatežu, 7.12.2018 ob 18.00 uri. S sprejetim sklepom se
obvesti vsa društva.
Zapisnik in objave na spletni strani ZDPS
Predsednik ZDPS opozori organe Zveze komisij na ustrezno pošiljanje in objavljanje
zapisnikov, ki služijo lažjemu pregledu delovanja organov v Zvezi.
Sprejem ženske reprezentance
Člani IO ZDPS se seznanijo z izvedbo sprejema ženske reprezentance na sedežu
Zveze ter finančnimi stroški izvedbe le-te, ki jih je pokril predsednik ZDPS Dušan
Gorše.
Sklep št. 10) Člani IO ZDPS potrjujejo povrnitev stroškov Dušanu Goršetu za
namen izvedbe sprejema ženske reprezentance.
Odkup starih reprezentančnih oblačil
Ker po zadnjem pozivu Zveze ni bilo izkazanega zanimanja za odkup oblačil, KFM po
opravljeni inventuri izvede odpis starih reprezentančnih oblačil.
Zimska petankarska liga na Zarji
Člani IO ZDPS se seznanijo z udeležbo mladinske, ženske ter veteranske
reprezentance v zimski petankarski ligi na Zarji v sklopu reprezentančnih aktivnosti in
priprav na prihodnjo sezono.
Poleg sodelovanja v ligi mladinske reprezentance se bodo izvajali tudi redni tedenski
treningi na igriščih ŠD Zarje za mladince in kadete do 23 let.
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Sklep št. 11) Člani IO ZDPS se seznanijo z udeležbo in delovanjem selekcij v
zimskem času.
Sklep št. 12) IO ZDPS potrjuje kritje stroškov prijavnine za zimsko ligo (50€) ter
najema igrišča za treninge (50€) v obdobju od 27.10.2018-1.4.2019 za mladinsko
selekcijo.
Veteranska reprezentanca
Selektor veteranske reprezentance Dušan Gorše seznani člane IO ZDPS z širšim
izborom kandidatov za veteransko reprezentanco : Vlado Rumiha, Miro Zadravec,
Tatjana Šeruga, Emsud Krestič, Dragan Antonijević, Damjan Lukman.
Kandidati se bodo v sklopu priprav udeležili tudi zimske lige, stroške prijavnine v ligo
pa si bodo krili sami.
Sklep št. 13) Člani IO ZDPS se seznanijo z poročilom selektorja veteranske
reprezentance ter potekom priprav v zimskem času.
Mandati članov IO ZDPS ter komisij ZDPS
Člani IO ZDPS se seznanijo z trajanjem in potekom mandatom nekaterih članov IO
ZDPS ter komisij Zveze.
Erika Bračič predlaga ponovno glasovanje za selektorja mladinske reprezentance v
zvezi z odgovornostjo, obnašanjem in zaupanjem z naslova selektorja mladinske
reprezentance.
Sklep št. 15) Člani IO ZDPS se seznanijo z predlogom Erike Bračič, ki pripravi
ustrezen predlog na to temo, ga posreduje predsedniku ZDPS, ki bo v zvezi s
tem v najkrajšem možnem času sklical izredni sestanek IO ZDPS.
Predsednik ZDPS izpostavi vprašanje v zvezi z delovanjem članov IO ZDPS tudi v
prihodnje. Odgovore članov IO ZDPS pričakuje do konca meseca novembra 2018.
Sklep št. 16) Organi Zveze morajo pripraviti delna poročila najkasneje do
20.11.2018 zaradi pravočasne distribucije materialov za skupščino Zveze v
mesecu decembru 2018.

Ad14) Razno
Pod točko razno razprave ni bilo.
Sestanek zaključen ob 21:20 uri.
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Zapisal:
sekretar ZDPS
Klemen Poljanšek

Predsednik ZDPS
Dušan Gorše
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