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Zapisnik 8. sestanka Izvršnega odbora ZDPS
Datum sestanka: 26.11.2018, 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,
Ostali prisotni: Laura Bračič, Janez Bizjak ml.
Dnevni red:
Realizacija sklepov
Informacija (pripomba) na delo selektorja mladinske reprezentance
Pregled gradiv za decembrsko skupščino ZDPS
Predlog za podelitev priznanja ZDPS Kaji Jamnik
Javni razpisi ter aktivnosti organov Zveze do volilne skupščine v mesecu
februarju 2019
6. Predlog TRK v zvezi z tekmovanjem Centrope Cupa
7. Razno
1.
2.
3.
4.
5.

Ad1) Realizacija sklepov
Predsednik ZDPS seznani člane IO ZDPS z nekaterimi nerealiziranimi sklepi, ki so
bili sprejetih na sestankih Izvršnega odbora do datuma 20.11.2018 ter ostalimi
zadevami v zvezi z aktivnostmi organov Zveze.
Sklep št. 5, 5 sestanek IO ZDPS

Erika Bračič je seznanila člane IO, da je bila izdelava nove bančne kartice že
izvedena, ter se le-ta hrani pri blagajniku Zveze, ki je tudi nosilec kartice. Opozori tudi
na dejstvo, da je potrebno prenesti finančna sredstva iz stare na novo bančno
kartico.
Sklep št. 8, 5. sestanek IO ZDPS

Predsednica KFM Erika Bračič poda obrazložitev o spremembi in dopolnitvah
Pravilnika o finančnem poslovanju in razporejanju sredstev Zveze. Z odstranitvijo
odstotne razdelitve sredstev Pravilnik postane le priporocilo po katerem se lahko
vodstvo ravna. Na podlagi navedenega in dejstva, da v tekocem letu nacrtovanje ni
bilo izvedeno skladno s pravilnikom (dogovorjeno na zacetnem sestanku IO-ja), KFM
poda predlog za ukinitev tega pravilnika Izvršnemu odboru Zveze.
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Sklep št. 14, 6. sestanek IO ZDPS

KFM bo v skladu z zgoraj navedenim sklepom iz 6. sestanka IO ZDPS pripravil
obrazec, ki ureja varstvo in obdelavo osebnih podatkov članov in klubov ZDPS ter
zajema vse potrebne zahteve Uredbe o varstvu in obdelavi osebnih podatkov.
Obrazci bodo pravočasno poslani tudi na klube oziroma njihove pooblaščence.
Sklep št. 3, 6 sestanek IO ZDPS

Komisija za mednarodno sodelovanje je do sedaj že pripravila nekatere potrebne
dokumente v zvezi z nadaljnjim sodelovanjem z Svetovno petankarsko zvezo,
Balinarsko zvezo Slovenije ter približevanjem ZDPS do Olimpijskega komiteja
Slovenije.
Predsednik KMS Bizjak Janez ml. opozori predsednika TRK v zvezi z pripravo
seznama uspehov članov slovenske petankarske Zveze po kategorijah za potrebe
priprave in približevanju h kategorizaciji športa (petanke) ter športnikov (petankarjev)
do OKS.
Predsednik ZDPS opozori predsednika TRK ter apelira na selektorje državnih
reprezentanc, da skladno z pravilnikom Zveze uredijo popis reprezentančnih oblačil
še aktivnih reprezentantov ter vrnitev oblačil reprezentantov, ki v katerikoli
reprezentanci aktivno ne sodelujejo več.
KFM je ob prisotnosti Nadzornega odbora ter sekretarja Zveze izvedla inventuro
materialno tehničnih sredstev Zveze ter pripravila popis in odpis starih
reprezentančnih oblačil.
Laura Bračič predlaga članom Izvršnega odbora, da se je stara reprezentančna
oblačila najprej ponudijo in izdajo nekdanjim reprezentantom, ki so si ta oblačila
prislužili z vpoklicev v reprezentanco.
Sekretar Zveze opozori člane IO, da je bilo v letošnjem letu narejenih oziroma
posredovanih na naslov sekretarja zelo malo zapisnikov ter poročil nekaterih organov
Zveze.
Predsednik Zveze v zvezi s tem poudari, da je potrebno tem stvarem nameniti več
pozornosti in spoštovati pravilnike, ki to predvidevajo. Le na tak način lahko Zveza
napreduje in deluje transparentno do vseh članov ZDPS.
Sklep št.1) Blagajnik Sebastjan Kokalj ter Simon Bračič (kot nosilec stare
bančne kartice), morata v najkrajšem možnem času urediti vse potrebno v
zvezi s prenosom finančnih sredstev iz stare na novo bančno kartico Zveze.
Sklep št.2) Na podlagi predloga predsednice KFM Erike Bračič v zvezi z
ukinitvijo Pravilnika o finančnem poslovanju in razporejanju sredstev Zveze,
člani IO ZDPS predlog podpirajo in potrjujejo, Z dnem 26.11.2018 se tako ukine
Pravilnik o finančnem poslovanju razporejanju sredstev Zveze.
Sklep št.3) Člani IO ZDPS se strinjajo in potrjujejo, da se stara reprezentančna
oblačila najprej ponudijo reprezentantom, ki so bili nosilci le-teh oblačil.
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Ad2) Informacija (pripomba) na delo selektorja mladinske reprezentance
Erika Bračič je v skladu s sklepom iz 7. sestanka IO ZDPS podala predlog dnevne
točke v zvezi z selektorstvom mladih. Predlog je priloga temu zapisniku(Priloga 1).
Predsednik TRK Jože Skrbinek, kot odgovorni za nadzor nad delom selektorjev
državnih reprezentanc poda mnenje. Ponovno seznani člane IO ZDPS z informacijo
o deljenem mnenju komisije TRK, ob objavljenem razpisu za selektorja mladinske
reprezentance, na prijavo kasneje izbranega selektorja Klemna Poljanška. Kljub
temu, pa je kot predsednik TRK v zvezi s tem podal svoje mnenje oziroma mnenje
TRK-ja, ter podprl kandidaturo Klemena Poljanška za selektorja mladinske
reprezentance, predvsem z vidika začetka in napredka na področju dela z mladino.
Zaveda se, da je ta funkcije še posebej občutljiva, zahtevna in potrebna velike mere
odgovornosti, kar je pričakoval tudi od izbranega selektorja, na kar je bil tudi selektor
sam opozorjen. To opozorilo se je nanašalo predvsem na zgled in prisotnost alkohola
tako v prostem času kot v času aktivnosti z mladino. Skrbinek Jože opaža tudi, da kot
je razvidno iz besed Erike Bračič se je tudi Klemen, po pogovoru z Eriko začel tega
zavedati ter bo v prihodnje še bolj pozoren ter odgovoren pri delu in zgledu na
področju dela z mladino. Izrazi tudi zanimanje za mnenje ostalih prisotnih na
sestanku IO ZDPS.
Iris Vencelj pove, da kot je razvidno iz vseh izrečenih besed ni težava v času
dogajanja aktivnosti z otroci ali reprezentanco pod vodstvom in skrbništvom
Klemena, temveč v delu preživljanje svojega prostega časa; izpostavi predvsem
tekmovanja npr. tekmovanja Tour, družabni turnirji, itd., katera kdaj tudi niso del
reprezentančnih aktivnosti. Strinja se, da je na področju dela z mladino še veliko bolj
potrebno paziti na določene stvari, kar pa mora biti tudi opozorilo za vse ostal člane
Zveze.
Laura Bračič kot predsednica Komisije za delo z mladimi, katere član je tudi Klemen
Poljanšek, pove, da z njim sodeluje že nekaj let na področju dela z mladino. V
skupnem sodelovanju nista bila samo na treningih KM, temveč tudi pri organizaciji in
izvedbi dve taborov, sestankih ter ostalih aktivnostih v zvezi z delom z mladino. Z vso
odgovornostjo trdi, da se na nobeni od teh aktivnosti ni dogajalo nič spornega ali
neprimernega sstrani Klemena, kar zatrjuje z dejstvom, da bi bila prva, ki bi to
preprečila že z naslova njene profesije, ki jo opravlja. Laura Bračič pa vseeno
poudari, da je potrebno to odgovornost, ki je bila prisotna na treningih in taboru
prenesti in upoštevati tudi na ostalih tekmovanjih pod okriljem ZDPS ter drugih
tekmovanjih. Eksplicitno poudarja energijo, delo s srcem ter ves vložen trud, ki ga
Klemen vlaga v delo z mladimi v času, ter pomembnost, ki jo opravlja z delom v
Komisiji za delo z mladino.
Simon Bračič pove, da nikoli ni opazil težav z alkoholom v času dela z mladino iin
reprezentanco, vseeno pa misli, da je to opozorilo zdravo za nadaljnje delo z
mladino, ter si želi, da bi opozorilo padlo na plodna tla.
Predsednik ZDPS Dušan Gorše se strinja z izrečenimi besedami, mnenji in predlogi
prisotnih na Izvršnem odboru. Poudari pa dejstvo, da je žal v našem športu prisotnost
alkohola prevelika, tako na družabnih turnirjih, kot tekmovanjih pod okriljem ZDPS in
tudi drugih. Prav zaradi tega in naših obveznosti do vseh, pa je za skupščino
pripravljen tudi osnutek predloga teksta pravilnika, ki bo pripomogel v tem, da se bo
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uživanje alkohola in drugih nedovoljenih substanc omejilo, zmanjševalo in v primerih
pozitivnosti ob preverjanjih tudi sankcioniralo. Ni težava samo pri selekcijah mladih
oziroma selektorjih, problematika se pojavlja tudi pri drugih selekcijah in splošno, na
kar bo potrebno paziti tudi v bodoče. Predsednik se strinja, da je to področje, ki
zadeva veliko večjo mero pozornosti kot do sedaj, še posebno pa pri delu z mladino.
Klemen Poljanšek kot selektor mladinskih selekcij sprejema in spoštuje predloge in
mnenje Erike Bračič ter ostalih prisotnih na sestanku Izvršnega odbora. Zaveda se
odgovornosti, ki jo prevzema z mestom selektorja mladinskih selekcij, ki zahteva še
posebno pozornost in pazljivost. Seznani člane IO ZDPS tudi z dejstvom, da je kar
nekaj otrok v stalnih stikih z njim; nekateri so člani njegovega kluba, nekateri se
udeležujejo treningov KM (katere tudi vodi), nekateri prihajajo na reprezentančne
treninge, z nekaterim se druži tudi kot del družbe, večina pa se jih na en ali drug
način udeležuje tudi vseh tekmovanj pod okriljem ZDPS ter družabnih turnirjev.
Očitano mu je bilo, da ne predstavlja najboljšega zgleda ter odgovornosti v zvezi z
delom z mladino. Z delom tega se strinja in prizna, da so se zadeve na določenih
tekmovanjih razpletle drugače (kar zadeva uživanja alkohola), kot bi bilo potrebno,
vsekakor pa to niso bila tekmovanja katera so bila del reprezentančnih aktivnosti,
vendar tekmovanja katerih se je udeležil za preživljanje svojega prostega časa. Res
pa je dejstvo, da je bila na teh turnirjih prisotna tudi naša mladina. Poleg vsega pa
zagovarja tudi dejstvo, da za zgled mladim ni odgovoren samo selektor, ampak tudi
kandidatke, kandidati in selektorji drugih selekcij državnih reprezentanc ter člani
Zveze.
Erika Bračič na podlagi razprave prisotnih poda predlog za izrek opomina na delo in
odgovornost selektorja mladinske reprezentance Klemna Poljanška.
Predsednik Zveze opozori, da je uvedba disciplinskega postopka v pristojnosti
Tekmovalno-registracijske komisije, ki ga lahko poda IO. Poudari na dejstvo, da je
potrebno stvari, ki zadevajo zgled ter odgovornost selektorjev urediti s strani TRK-ja
tudi do vseh drugih reprezentančnih selekcij.
Erika Bračič tudi na podlagi pogovora, ki ga je opravila s Klemenom po sestanku
zadnjega sestanka IO ZDPS sedaj opaža spremembo in napredek ter izrazi pohvalo
na delo in odgovornost Klemena.
Laura Bračič izrazi mnenje o dobronamernosti pripomb izrečenih v razpravi. Poudari,
da je na podlagi sodelovanja KM do reprezentančne selekcije mladih potrebno še
nadaljnje sodelovanje, predvsem iz vidika napredka pri pridobivanju in ohranjanju
mladine v našem športu. Želi si predvsem še nadaljnjega dobrega sodelovanja z
Klemenom ter Mihom.
Sklep št.4) Člani IO ZDPS se seznanijo z izjavo in pripombami s strani Erike
Bračič na delo Poljanška pri delu z mladimi in ga opozarjajo na to. Klemen
Poljanšek je sprejel na znanje pripombe članov IO ZDPS in opozorilo glede
alkohola pri delu z mladinsko selekcijo ter se zavezuje k odgovornejšemu delo
v bodoče.
Člani Izvršnega odbora Zveze prav tako spodbujajo vse odgovorne za
kvalitetno in odgovorno delo z vsemi reprezentancami tudi z dobrim lastnim
zgledom.
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Ad3) Pregled gradiv za decembrsko skupščino ZDPS
Predsednik ZDPS pove, da je bilo skladno z Pravilnikom o delu skupščine dne
23.11.2018 na naslove klubov ter njihovih pooblaščencev poslano vabilo na
decembrsko skupščino z vsemi potrebnimi gradivi.
Sekretar Zveze izrazi vprašanje do predsednika TRK, ki zadeva delo selektorjev
reprezentančnih selekcij v letošnjem letu, kar ni bilo opredeljeno v poročilu TRK za
leto 2018.
Jože Skrbinek pove, da se tudi letošnje poročilo TRK ni razlikovalo od prejšnjih. Delo
reprezentanc pa je opredeljeno v poročilih selektorjev selekcij.
Erika Bračič opozori, da je bilo vprašanje, ki zadeva posredovanja ugotovitev in
mnenj TRK na delo selektorjev posredovanih v njihovem poročilu na IO ZDPS
izpostavljeno že na eni izmed zadnjih skupščin Zveze. Mnenja je, da je v zvezi s tem
področjem delovati v skladu z pravilnikom Zveze.
Drugih komentarjev na gradiva za skupščino ni bilo.
Sklep št.5) Člani IO ZDPS so se seznanili z gradivom za skupščino ZDPS, ki bo
potekala v mesecu decembru 2018.

Ad4) Predlog za podelitev priznanja ZDPS Kaji Jamnik
Predsednik ZDPS izrazi mnenje in potrebo po podelitvi priznanja Kaji Jamnik za
dosežen vrhunski dosežek, ki ga je dosegla na minulem evropskem prvenstvu za
ženske v Franciji. Poudari, da gre za do sedaj največji uspeh slovenskih petankarjev
v zgodovini mednarodnih tekmovanj.
Člani Izvršnega odbora se na podlagi debate strinjajo z predlogom predsednika
ZDPS in ga podpirajo.
Sklep št. 6) Člani IO ZDPS podpirajo predlog predsednika Zveze v zvezi z
podelitvijo priznanja Kaji Jamnik za vrhunski dosežek v kategoriji natančnega
izbijanja na Evropskem prvenstvu za ženske. Vse potrebno za izdelavo ter
podelitev priznanja uredi predsednik ZDPS. Priznanje se podeli na skupščini
Zveze.

Ad5) Javni razpisi ter aktivnosti organov Zveze do volilne skupščine v mesecu
februarju 2019
Predsednik predstavi predvideno in potrebno delovanje organov Zveze do skupščine
v mesecu februarju 2019.
Predsednik TRK pove, da bo registracija za sezono 2019 potekala, dne 1.2.2019 v
ŠD Sloga.
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Ad6) Predlog TRK v zvezi z tekmovanjem Centrope Cup
Predsednik TRK Skrbinek Jože poda predlog v imenu TRK, ki se nanaša na
spremembo organizatorja tekmovanja Centrope Cup Slovenije.
Predlog TRK je priloga temu zapisniku(Priloga 2).
Sklep št.7) Člani IO ZDPS se seznanijo z predlogom predsednika TRK v zvezi z
spremembo organizatorja tekmovanja Centope Cupa Slovenije. IO ZDPS bo na
svojem naslednjem sestanku zadevo obravnaval ter v zvezi s tem sprejel
ustrezen sklep.

Ad17) Razno
Pod točko razno razprave ni bilo.

Sestanek zaključen ob 20:50 uri.
Zapisal:
Sekretar ZDPS
Klemen Poljanšek

Predsednik ZDPS:
Dušan Gorše
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Priloga 1- Selektorstvo mladih - predlog

Spoštovani člani Izvršnega odbora,
skladno z dogovori na zadnji seji IO posredujem obrazložitev izpostavljene točke
glede aktivnega selektorstva mladih.
Na seji IO-ja kjer se je glasovalo o kandidatu za selektorja mladinske reprezentance
Klemna Poljanska, nas je nekaj članov izrazilo dvome glede pripravljenosti kandidata
za omenjeno mesto ter opozorilo na občutljivost področja. Po mojem mnenju so
naloge selektorja mladinske reprezentance bistveno težje od nalog selektorjev
odraslih ekip. Kot članica ZDPS bi želela, da je na tem področju selektor zgledni
primer člana ZPDS ter otrokom nenehno daje vzgled športnika. Ne glede na to, da je
to petanka, se lahko s konstantno vzgojo mladih tudi s tem dobi dodana vrednost, ki
bo z naslednjimi generacijami naš sport vse bolj približevala primerom iz ostalih
športnih panog.
Pri aktualnem selektorju sem žal vmes opazila obnašanje, ki je v meni zbudilo skrb
(alkoholizirano stanje, izstopajoce obnasanje). Ne govorim o tem v sanjah, da tega
otroci niso delezni tudi s strani drugih petankarjev. Govorim o tem, da bi vsaj selektor
moral biti cisti primer zgleda s katerim bi dokazoval, da zelimo v petanki nekaj
drugega. Tudi sem prepričana, da drži da otrok v vinjenem stanju ni nikoli vozil.
Vseeno se mi vinjenost ne zdi primerna niti, ko so otroci del tekmovanja in selektor ta
čas izpolnjuje svoje privatne tekmovalne želje. Žal sem skozi čas vse večkrat
zasledila neprimerno obnašanje zaradi katerega sem točko tudi izpostavila. Dala sem
svoj glas Klemnu in zaradi tega se čutim dolzna, da na takšne stvari tudi opozorim.
Enako bi pričakovala od vseh članov IO.
Po sestanku sva se pogovorila ter je zatrdil, da se bodo zadeve spremenile. Vseeno
ter skladno s sklepom sestanka posredujem zadevo in prosim za vključitev v dnevni
red naslednjega sestanka. Želim, da Klemen vsem pojasni njegovo mišljenje glede
mojega "vtikanja" v njegovo selektorstvo ter da se člani pogovorimo o nadaljnji poti.
Ne pišem tega sporočila z namenom, da se Klemnu ukine selektorstvo temveč
prosim za odprto debato na to temo ter ugotovitve ali imamo v takšnih primerih
možnost vzpostavitve vsaj preizkusnega obdobja ali česa podobnega.

Ljubljana, 19.11.2018

Erika Bračič
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Priloga 2 – Predlog TRK

V TRK smo mnenja, da CCUP tekmovanje naj ne bi "spadalo pod okrilje naše
zveze". Zakaj? Zveza ne delegira sodnikov, prav tako so pravila samega tekmovanja
prilagojena CCUP organizaciji, zveza ne nabavlja nagrad(pokali, medalje). Ker pa
smo še vedno del tega CCUP sistema, bi morebitni denarni iztržek za osvojeno eno
od treh mest, pripadal naši zvezi. Kaj to pomeni za igralce naše zveze? Pomeni, da
je prijavnina enaka kot za tujce. Glede na to, da bi po tem takem, kar nekaj denarja
prišlo na organizatorja, smo mnenja, da bi šlo 50% iz prijavnine v denarni sklad tega
tekmovanja. S tem predvidevamo, da bi privabili tudi kakšno ekipo več iz tujine.
Informativni izračun enega tekmovanja, katerega bi se udeležilo 60 trojk:
Prijavnina-180 igralcev po 12€ je 2,160€
Prehrana-180 igralcev po 5€ je 900€
Ostane 1,260€ - 50% je 630€ v nagradni sklad in 630€ ostane organizatorju.
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