ZVEZA DRUŠTEV PETANKE SLOVENIJE
Linhartova 47
1000 Ljubljana
Slovenija

SKP-ZDPS-2019/01
Zapisnik redne volilne skupščine ZDPS v letu 2019
Datum: 11.2.2019
Kraj: prostori ŠD Zarja, Ljubljana
Prisotna društva: ŠD Sloga, Arnika sv. Anton, BŠD Fužine (Medvedi), BŠK Polje
(Vila Ana), BŠK Krim (Bobri), KP Hrast, DP Velenje, ŠD Zarja (Žabci), BK Brdo, ŠRD
Čatež,TVD Partizan Domžale, ŠD Janče, ŠDP Trebnje, PŠD Hribovci Dolsko
Odsotna društva: /
Lista prisotnih pooblaščencev društev je priloga zapisnika in se hrani pri sekretarju.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles
Predlog dnevnega reda in njegova potrditev
Poročilo predsednika ZDPS (TRK, SK, KFM, KM, KMS)
Poročilo Nadzornega odbora ZDPS
Potrditev zaključnega finančnega poročila za leto 2018 in potrditev
finančnega plana za leto 2019
Poročilo Disciplinske komisije ZDPS
Volitve predsednika ZDPS in potrditev članov novega IO ZDPS
Razrešitev dosedanje predsednice disciplinske komisije in imenovanje
novega predsednika disciplinske komisije
Razno

Ad1) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles
Predsednik ZDPS Dušan Gorše je uvodoma pozdravil prisotne predstavnike društev
in izrekel toplo dobrodošlico predstavnikom novo registriranega društva Čatež, ter
ponovno registriranega društva Hribovci .
Predlagal je delovno predsedstvo v sestavi:
-predsednica delovnega predsedstva: Laura Bračič
-zapisnikar: Klemen Poljanšek
-člana delovnega predsedstva: Tomaž Kisovec, Erika Bračič
-volilna komisija: Bogdan Kirbiš, Anton Pleško (predsednik), Stanislav Novak
-verifikacijska komisija: Aleksander Čanč, Branko Vinšek
-overovatelja zapisnika: Vinko Kvartuh, Tatjana Šeruga
Predlog je dal na glasovanje. Delovno predsedstvo je bilo potrjeno z 14 glasovi za.
Sklep št.1: Delovni organi skupščine so bili soglasno potrjeni (14 glasov za).
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Ad2) Predlog dnevnega reda in njegova potrditev
Predsednica delovnega predsedstva Laura Bračič je predstavila predlagani dnevni
red.
Dušan Gorše predlaga dopolnitev dnevnega reda v peti točki. Predlaga, da se 5.
točka spremeni v: Potrditev zaključnega finančnega poročila za leto 2018, potrditev
finančnega plana za leto 2019 pa se obravnava pod samostojno točko št. 9, točka
razno pa se prestavi pod točko št. 10.
1.
2.

Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles
Predlog dnevnega reda in njegova potrditev

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Poročilo predsednika ZDPS (TRK, SK, KFM, KM, KMS)
Poročilo Nadzornega odbora ZDPS
Potrditev zaključnega finančnega poročila za leto 2018
Poročilo Disciplinske komisije ZDPS
Volitve predsednika ZDPS in potrditev članov novega IO ZDPS
Razrešitev dosedanje predsednice disciplinske komisije in imenovanje novega
predsednika disciplinske komisije
Potrditev finančnega plana za leto 2019
Razno

9.
10.

Sklep št.2: Predsednica delovnega predsedstva Laura Bračič poda predlog
dopolnjenega dnevnega reda na glasovanje (14 glasov ZA).
Ad3) Poročilo predsednika ZDPS
Predsednik ZDPS Dušan Gorše je povzel vsebino svojega poročila o delu ZDPS v
letu 2018.
Skrbinek Jože poda poročilo TRK v zvezi z opravljeno registracijo za leto 2019.
Poročilo se hrani v fizični obliki v arhivu ZDPS.
Tatjana Šeruga poda vprašanje v zvezi z različnimi končnimi uvrstitvami ženske
reprezentance na EP za ženske 2018 v poročilih selektorja ženske reprezentance ter
TRK-ja.
Kaja Jamnik seznani prisotne v zvezi z informacijo o koledarju tekmovanj za leto
2019.
Stanislav Novak poda vprašanje v zvezi z manjkajočimi medaljami ob podelitvi za
prva štiri mesta na DP ekipno. Jože Skrbinek ter Dušan Gorše zagotavljata, da bodo
manjkajoče medalje podeljene v najkrajšem možnem času.
Laura Bračič dodatno seznani prisotne z informacijo v poročilu KM o vzpodbudi pri
delu z mladimi. Člani KM so se na zadnjem sestanku KM odločili, da bodo za
razbremenitev članov KM za pomoč pri organizaciji in izvedbi treningov za mlade za
pomoč prosili nekatere ljubljanske petankarske klube. Laura Bračič predlaga sklep, s
katerim se društva zavežejo, da bodo v letošnjem letu pomagali KM pri delu z
mladimi.
Skrbinek Jože pove, da v Slogi pozdravljajo to idejo, da se dela na mladih in da se to
razširi tudi na druge klube.
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Z idejo se strinjajo in jo podpirajo tudi klubi Medvedov, Vile Ane ter Sršenov.
Sklep št.3: Društva se strinjajo, da bodo v naslednjem letu pomagali pri
izvedbi treningov mladih (predvidoma Zarja, Medvedi, Vila Ana, Sršeni in
Sloga).
Ad4) Poročilo Nadzornega odbora ZDPS
S pooblastilom predsednika NO ZDPS Tomaž Kisovec na kratko predstavi poročilo
NO ZDPS za leto 2018.
Sklep št.4: Skupščina potrjuje poročilo NO ZDPS za leto 2018 ( 14 glasov ZA)
Ad5) Potrditev zaključnega finančnega poročila za leto 2018
Erika Bračič predstavi zaključno finančno poročilo za leto 2018.
Sklep št. 5: Skupščina potrjuje zaključno finančno poročilo za leto 2018 (14
glasov ZA)
Ad6) Poročilo Disciplinske komisije ZDPS
Predsednica DK ZDPS Laura Bračič povzame poročilo DK za leto 2018. Poudari
tudi, da so pripravljene spremembe oziroma dopolnitve disciplinskega pravilnika.
Sklep št. 6: Skupščina potrjuje poročilo Disciplinske komisije za leto 2018 (14
glasov ZA)
Ad7) Volitve predsednika ZDPS in potrditev članov novega IO ZDPS
Dušan Gorše seznani prisotne z informacijo v zvezi z oddano kandidaturo za
predsednika ZDPS, ki je bila predstavljena v kandidaturi, ki jo je podal tudi kot
gradivo za skupščino ZDPS.
Drugih komentarjev na razpravo ni bilo.
Laura Bračič predlaga, da je glasovanje javno in ne tajno.
Laura Bračič predlaga Dušana Goršeta za predsednika ZDPS za obdobje 4 let.
Sklep št.7: Skupščina se strinja, da se glasovanje izvede javno (14 glasov ZA)
Sklep št.8: Dušan Gorše se potrjuje za predsednika ZDPS za obdobje 4 let (14
glasov ZA)
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Ad8) Razrešitev dosedanje predsednice disciplinske komisije in imenovanje
novega predsednika disciplinske komisije
Dušan Gorše na podlagi opravljenih razgovorov ter soglasij poda predlog nove
sestave IO ZDPS :
Predlog sestave IO ZDPS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dušan Gorše – predsednik
Barbara Lemut– podpredsednica in predsednica KFM
Simon Bračič – predsednik SK
Dragan Antonijevič– predsednik TRK
Iris Vencelj – članica IO, članica KFM
Slavica Kršinar– sekretar ZDPS
Sebastjan Kokalj – blagajnik ZDPS
Laura Bračič – članica IO

Brajer Marko predlaga razrešitev vseh komisij ter enoten mandat za delovanje vseh
komisij.
Glede na razpravo skupščine se skupščina s tem predlogom ne strinja
Sklep št.9: Skupščina razrešuje dosedanjo predsednico DK ZDPS Lauro
Bračič.(14 glasov ZA)
Sklep št.10: Skupščina potrjuje Draga Voriha za predsednika DK ZDPS do
konca mandata dosedanje DK (14 glasov ZA)
Sklep št.11: Skupščina potrjuje novo sestavo IO ZDPS za obdobje 4 let. (14
glasov ZA)
Ad9) Potrditev finančnega plana za leto 2019
Barbara Lemut predstavi finančni plan za leto 2019.
Sklep št.12: Skupščina potrjuje finančni plan za leto 2019. (13 glasov ZA , 1
glas VZDRŽAN)
Ad10) Razno
Dušan Gorše seznani skupščino s prošnjo za doregistracijo dosedanje članice Zveze
Milene Mikec.
Bogdan Kirbiš poda odgovor na informacijo v zvezi s prošnjo za doregistracijo
članice.
Tine Lipovšek apelira na TRK, da bi bilo objavljanje rezultatov ter objav v zvezi s
tekmovanjem objavljeno na spletni strani ZDPS v najkrajšem možnem času.
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Skupščina je bila zaključena ob 20:30

Zapisnikar:
Klemen Poljanšek
_______________________

Overovatelja zapisnika:
Vinko Kvartuh
________________________
Tatjana Šeruga
________________________

Predsednica delovnega predsedstva:
Laura Bračič
__________________________

