ZVEZA DRUŠTEV PETANKE SLOVENIJE
Linhartova 47
1000 Ljubljana
Slovenija

ZDPS-Skp/2018-01
Datum : 7.12.2018
ZAPISNIK SKUPŠČINE ZDPS V LETU 2018
Datum: 7.12.2018 ob 18.30 uri
Kraj: dom vinogradnikov Čatež, Čatež
Prisotna društva: ŠD Sloga, BŠD Fužine (Medvedi), BŠK Polje (Vila Ana), BŠK
Krim (Bobri), KP Hrast, DP Velenje, ŠD Zarja (Žabci), BK Brdo, ŠRD Čatež, Sršeni
Odsotna društva: ŠD Janče(neopravičeno), Arnika sv. Anton (opravičeno)
Lista prisotnih pooblaščencev društev je priloga zapisnika in se hrani v arhivu ZDPS.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles
2. Predlog dnevnega reda in njegova potrditev
3. Začasno poročilo predsednika ZDPS (TRK, SK, KFM, KM, KMS,
selektorji)
4. Začasno poročilo Nadzornega odbora ZDPS
5. Začasno poročilo Disciplinske komisije ZDPS
6. Izvajanje kontrole PFS tekmovalcev na tekmovanjih pod okriljem
ZDPS
7. Predstavitev aktivnosti in postopkov za pripravo in podajo vloge za
članstvo v OKS ter njihova potrditev
8. Predlog povišanja letne kotizacije za tekmovalno sezono 2019
9. Zaključek mandata in volilna skupščina ZDPS 2019
10. Razno
Ad1) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles
Predsednik ZDPS Dušan Gorše je uvodoma pozdravil prisotne predstavnike društev
in izrekel toplo dobrodošlico vsem prisotnim na skupščini. Besedo je predal Darcu
Erdeljcu, ki je prisotne nagovoril z pozdravnim govorom v imenu gostitelja skupščine
ŠRD Čatež.
Predsednik ZDPS je predlagal delovno predsedstvo v sestavi:
-predsednik delovnega predsedstva: Janez Bizjak ml.
-zapisnikar: Klemen Poljanšek
-člana delovnega predsedstva: Lukman Damjan, Darc Erdeljc
-verifikacijska komisija: Darc Erdeljc, Martin Lipovšek
-overovatelja zapisnika: Bračič Simon, Mihič Rok
Predlog je dal na glasovanje. Delovno predsedstvo je bilo potrjeno z 10 glasovi za.
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Predsednik ZDPS pred začetkom skupščine preda priznanje za vrhunske uspehe
Kaji Jamnik; in sicer za doseženo prvo medaljo v zgodovini slovenske petanke na
mednarodnih prvenstvih in sicer za tretjo mesto v kategoriji natančnega izbijanja na
minulem evropskem prvenstvu za ženske v Franciji.
Kaja Jamnik se ponovno zahvali za vso podporo vsem članom Zveze, ter poudarja
da nas kot Zvezo s takšnim načinom dela čaka še veliko uspehov v prihodnosti.
Sklep št.1) Delovni organi skupščine so bili soglasno potrjeni (10 glasov ZA).

Ad2) Predlog dnevnega reda in njegova potrditev
Predsednik delovnega predsedstva Janez Bizjak ml., preda besedo verifikacijski
komisiji, ki na podlagi liste prisotnosti pooblaščencev klubov ugotavlja, da je
skupščina sklepčna. Prisotnih 10 pooblaščencev klubov.
Lista prisotnosti se hrani fizično v arhivu ZDPS.
Janez Bizjak ml. povpraša prisotne za morebitne predloge dopolnitev v zvezi s
predlaganim dnevnim redom.
Predlogov za dopolnitev dnevnega red ni bilo.
Sklep št.2) Skupščina soglasno potrdi dnevni red (10 glasov ZA).

Ad3) Začasno poročilo predsednika ZDPS (TRK, SK, KFM, KM, KMS, selektorji)
Predsednik ZDPS
Za kratko obrazložitev svojega poročila kot prvi dobi besedo predsednik ZDPS.
Predsednik Dušan Gorše pove, da je v poročilu poskušal zajeti vse elemente Zveze,
organov ter ostalih aktivnosti, ki so se odvijale v letu 2018.
Leto 2018 je bilo zelo razgibano, poudarja pa, da je Zveza poskušala opravljati svoje
delo korektno in dobro. Veliko dela je bilo vloženega v delo z mladimi petankarji.
Posvetili smo se tako tekmovalnemu delu kot rekreativnemu tekmovanju, prav tako
pa tudi usklajenem delovanju organov Zveze.
Leto 2019 bo po njegovih besedah ključno leto za obstoj Zveze, saj smo ponovno
pred vprašanjem nadaljevanja obstoja Zveze.
Vodstvo Zveze je tudi letos delovalo v skladu z možnostmi, ki smo jih imeli na vseh
področjih petankarske Zveze Slovenije.
Predsednik upa in si želi, da bo sodniška komisija v prihodnosti še naprej delovala
dobro, ter naredila in pridobila še več članov-sodnikov.
S tem povezan je tudi predlog Izvršnega odbora v zvezi z pravilnikom o prepovedi
alkohola na tekmovanjih pod okriljem ZDPS.
Veliko dela smo letos vložili v delo z mladimi, ki pa so letos na račun stanja Zveze in
prihranka, letos ostala doma, so pa se zato izvedle druge aktivnosti Zveze, kar pa je
ponovno stvar diskusije ter je vezano na finančne zmožnosti zveze, kar je razvidno
tudi iz finančnega poročila ZDPS.
Poudari dobro delo in odnose tako z NO kot DK, ki sta letos imela kar veliko dela.
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Svoje delo v letošnjem letu ocenjuje kot zadovoljivo.
Ob koncu se še zahvali vsem, ki so svoj trud in čas vložili v delo in dobrobit Zveze
kot člani izvršnega odbora ali pa kot člani komisij v času njegovega predsedovanja.
Predsednik DP Janez Bizjak ml. preda besedo za obrazložitev svojih poročil tudi
drugim organom Zveze.

TRK
Jože Skrbinek pove, da je bilo v poročilu TRK-ja zajeto vse potrebno ter k poročilu
nima dodatnih komentarjev.
SK
Mednarodni sodnik ter predsednik SK Simon Bračič na kratko obrazloži poročilo SK,
ter spodbudno poudari pridobitev novih treh članov sodniške organizacije.

KFM
Predsednica KFM Erika Bračič meni, da bo finančno poročilo ob koncu leta KFM bolj
relevantno kot trenutno delno poročilo, in zato sedaj ne želi podajati končnega
mnenja.
Seznani klube z opravljenim odpisom starih reprezentančnih oblačil.
Pove tudi, da je bil Pravilnik o finančnem poslovanju ter razporejanju sredstev Zveze
ukinjen na zadnjem sestanku Izvršnega odbora Zveze, na predlog predsednice KFM.

KM
Vodja Komisije za delo z mladimi Laura Bračič poudarja tri ključne točke delovanja
komisije :
- redno udeleževanje otrok vseh vrst tekmovanj, tako pod okriljem ZDPS kot ostalih
družabnih turnirjev ter Centrope Cupov.
-poudari ponovno vzpostavitev mladinske reprezentance, ki jo vodita Klemen in Miha
-izpeljan je bil drugi poletni petankarski tabor za mlade; ki je tokrat potekal 5 dni prav
tako kot lani v Velenju

KMS
Janez Bizjak ml. pove, da sodelovanje Zveze do BZS in OKS poteka po začrtanem
planu. Na kratko pa obrazloži tudi poročilo KMS, ki je bilo posredovano na članom
Zveze.
Predsednik ZDPS Dušan Gorše na kratko predstavi pomembnost približevanja do
OKS in udeležbi na OI 2024, za kar se mora Zveza prizadevati.
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Selektorji
Člani
Selektorja moške ter ženske članske reprezentance žal na skupščini nista prisotna.

Mladina
Selektor mladinske reprezentance Klemen Poljanšek na kratko predstavi svoje
poročilo o delu z mladinsko selekcijo v letu 2018, ter poudari pomembnost
udeleževanja in udejstvovanja mladih v tujini ter na mednarodnih prvenstvih v
naslednjem letu.
Veterani
Dušan Gorše, selektor veteranske reprezentance, pove, da evropsko prvenstvo za
veterane poteka vsaki dve leti. Zadnje evropsko prvenstvo so veterani zamudili
zaradi pomanjkanja finančnih sredstev, naslednje leto pa bodo imeli evropsko
prvenstvo v Bolgariji praktično sočasno z evropskim prvenstvom moške
reprezentance.
V pripravljalnem obdobju je izbral 6 kandidatov, s katerimi bo delal tudi v prihodnjem
letu 2019.

Tatjana Šeruga poda vprašanje na TRK v zvezi z razlikovanjem podatkov med
poročili selektorjev ter TRK končnih uvrstitev reprezentanc na mednarodnih
tekmovanjih.
Prav tako poda, kritiko na napisano poročilo selektorja moške ter ženske
reprezentance; pohvalo pa podeli selektorju mladinske reprezentance za izvrstno
napisano poročilo o delu mladinske selekcije.
Šerugo zanima kateri organ Zveze je pristojen za izbiro in nakup reprezentančnih
oblačil.
Jože Skrbinek pove, da je to mnenje subjektivno, ter se naj ta predlog poda in
posreduje ustrezni komisiji, ki bo zadevo ustrezno obravnavala.
Erika Bračič predlaga Tatjani Šeruga, da poda natančnejša vprašanja in predloge, ter
jih naslovi na Izvršni odbor Zveze ali ustrezen organ Zveze.

Sklep št.4) Skupščina se seznani in potrjuje poročila komisij( predsednik
ZDPS, TRK, KFM, SK, KM, KMS, selektorji) (9 glasov ZA, 1 glas PROTI(BŠK
Krim)).
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Ad4) Poročilo Nadzornega odbora ZDPS
Janez Bizjak ml. na kratko povzame poročilo Nadzornega odbora ZDPS.
Podaja začasno pozitivno mnenje na delo Zveze in IO ZDPS ter začasno pizitivno
mnenje
Predsednik DP Janez Bizjak ml. preda besedo prisotnim za morebitna vprašanja ali
dopolnitve.
Drugih komentarjev na poročilo ni bilo.
Sklep št.5) Skupščina se seznani in potrjuje začasno poročilo NO ZDPS (10
glasov ZA).
Ad5) Začasno poročilo DK
Predsednica DK na kratko poda obrazložitev začasnega poročila Disciplinske
komisije, ter poudari pripravljalne predloge v zvezi z dopolnitvijo in spremembami
disciplinskega pravilnika Zveze
Šeruga Tatjana izpostavi vprašanje v zvezi z razlikovanjem višine kazni, za igralce, ki
so naredili isti prekršek. Izpostavi primer dodelitve kazni Skrbinek Jožetu in Šinkovec
Žigi ter svoji višini kazni, ki ji je bila izrečena dve leti nazaj.

Drugih razprav v tej točki ni bilo.
Sklep št.6) Skupščina se seznani in potrjuje začasno poročilo DK ZDPS (10
glasov ZA)
Ad6) Predlog Pravilnika
o izvajanju kontrole po izdihanem zraku na
tekmovanjih pod okriljem ZDPS
Simon Bračič pove, da je po opravljenih pogovorih z IO ZDPS Sodniška komisija
pripravila osnutek pravilnika o izvajanju PFS tekmovalcev na tekmovanjih pod
okriljem ZDPS.
Predlog bo predmet odločanja na enem izmed naslednjih sestankov IO ZDPS.
Bizjak Janez ml., kot predsednik KMS, pove, da je uvedba Pravilnika o prepovedi
alkohola na tekmovanjih pod okriljem ZDPS eden od pogojev za vključitev v OKS.
Tatjana Šeruga poda predlog prepovedi prodaje alkoholnih pijač v času tekmovanja.
Simon Bračič kot obrazložitev na vprašanje Tatjane Šeruge, poda mnenje, da je
moralna odgovornost vsakega posameznika kaj in na kakšnem način sprejema in
spoštuje pravila.
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Predsednik ZDPS se pridružuje mnenju Simona Bračiča in se strinja ter poudarja, da
bo SK do spomladanske skupščine pripravila celovit predlog pravilnika. Poudarja, da
je uvedba pravilnika nujna za nadaljnje delo v športu, ter tudi v zvezi z delovanjem
usmeritve proti OKS..

Sklep št. 7) Skupščina se seznani z predlogom Pravilnika o izvajanju kontrole
po izdihanem zraku na tekmovanjih pod okriljem ZDPS . Klubi ter člani Zveze
morajo svoje predloge in dopolnitve podati na IO ZDPS najkasneje do
15.1.2019 (10 glasov ZA)
Ad7) Predstavitev aktivnosti in postopkov za pripravo in podajo vloge za
članstvo v OKS ter njihova potrditev
Janez Bizjak ml. poda kratko obrazložitev, zajeto v poročilu KMS v zvezi z pripravo in
podajo vloge v članstvo OKS.
KMS podaja predlog sklepa »Skupščina ZDPS-Zveza društev petanke Slovenije kot
najvišji organ zveze podpira uvrstitev petanke med športne panoge, ki jih priznavata
MOK in OKS, ter predlaga sprejem ZDPS kot edine panožne zveze v Sloveniji med
nacionalne panožne zveze OKS.« na glasovanje.
Bizjak Janez ml. daje točko na razpravo.
Drugih komentarjev na točko ni bilo.

Sklep št.8) Skupščina se seznani z informacijo KMS v zvezi z predstavitvijo
aktivnosti in postopkov priprav in oddaje vloge za članstvo v OKS(12 glasov
ZA).
Sklep št.9) Skupščina potrjuje sklep »Skupščina ZDPS-Zveza društev petanke
Slovenije kot najvišji organ zveze podpira uvrstitev petanke med športne
panoge, ki jih priznavata MOK in OKS, ter predlaga sprejem ZDPS kot edine
panožne zveze v Sloveniji med nacionalne panožne zveze OKS.«. (10 glasov
ZA)

Ad8) Predlog povišanja letnih kotizacij za tekmovalno sezono 2019
Skrbinek poda obrazložitev predloga o povišanju letnih kotizacij za tekmovalno
sezono 2019. Poudari, da se Zveze vsako leto sooča z pomankanjem finančnih
sredstev. Dodatna sredstva bi vsaj delno pripomogla k lažjemu udejstvovanju mladih
in ostalih reprezentanc na mednarodnem področju, ter nabavi materialno tehničnih
stvari, ki jih Zveza za svoje delovanje potrebuje(transparenti, krogi, pokali, nagrade,
pisarniški material, itd.).
Skrbinek Jože apelira na vse, da je potrebno predlog sprejeti.
Laura Bračič pove, da je za delo z mladimi potrebno veliko finančnih sredstev, kar
trenutno povzroča določene težave, na srečo pa se dokaj uspešno obračamo na
sponzorje ki nam malo pomagajo.
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Mihič Rok se z predlogom ne strinja. Mnenja je, da tudi a povišanje letne kotizacije
ne bo rešilo globalnega problema primanjkovanja finančnih sredstev. Udarec po žepu
klubov in članom ne bo spremenilo ničesar. Poudarja vzpostavitev ekipe na področju
marketinga, ki bo odgovorna za donos denarja v Zvezo.
Glede na debato, ki jo dopolni Erika Bračič, ki se strinja z obema stranem, poudarja
pa lažje delovanje Zveze z povišanjem letnih kotizacij, Bizjak Janez ml. poda predlog
na glasovanje.
Sklep št.10) Skupščina potrjuje predlog povišanja letnih kotizacij za
tekmovalno sezono 2019 ; in sicer na 45 €/igralca (9 glasov ZA, 1 glas
PROTI(BŠK Polje))

Ad9) Zaključek mandata in volilna skupščina ZDPS 2019

Predsednik ZDPS pove, da konec marca poteče mandat vsem članom Izvršnega
odbora ZDPS, razen predsedniku SK, kateremu mandat poteče čez tri leta.
Na kratko pojasni dvome ter usmeritve za nadaljnje delo v Zvezi.
Apelira na vse člane in klube k sodelovanju pri volitvah in predlogih kandidatov na
javne razpise, ki so objavljeni na spletni strani ZDPS.
Predsednik DP Janez Bizjak ml. poda točko na razpravo.
Drugih komentarjev na točko ni bilo.
Bizjak Janez ml. poda predlog datuma redne volilne skupščine in sicer 11.2.2019 ob
18.30 uri na sedežu Zveze.
Sklep št. 11) Skupščina potrdi datum redne volilne skupščine Zveze 11.2.2019
na sedežu Zveze ob 18.30 uri (10 glasov ZA)
Sklep št.12 ) Skupščina se seznani z potekom mandatov organov Zveze (10
glasov ZA)

Ad11) Razno
Lipovšek Martin poda obrazložitev v zvezi z pridobivanjem dodatnih finančnih
sredstev z naslova dohodnine, ter apelira na vse člane da izpolnijo obrazec in ga
oddajo predstavnikom klubov.
Rok Mihič poda predlog v zvezi z neaktivnim delom leta v petankarskem koledarjuzima. Predlaga, da se za naslednje leto tudi v zimskem času organizirajo tekmovanja
in ne samo v spomladansko-poletnem času.
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Predsednik delovnega predsedstva se zahvali predstavnikom klubom in ostalim
udeležencem skupščine za udeležbo in konstruktivno sodelovanje.

Skupščina je bila zaključena ob 21:45.

Zapisnikar:

Predsednik delovnega predsedstva:

Klemen Poljanšek

Janez Bizjak ml.

_______________________

__________________________

Overovatelja zapisnika:
Simon Bračič
________________________

Mihič Rok
________________________
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