ZVEZA DRUŠTEV PETANKE SLOVENIJE
Izvršni odbor
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E-pošta: io@zdps.si

IO-ZDPS-2020/02

Zapisnik 1. sestanka Izvršnega odbora ZDPS

Datum sestanka: 07.01.2020 ob 19:00
Kraj: prostori ZDPS, Ljubljana
Prisotni: Barbara Lemut, Žan Rode, Laura Bračič, Iris Vencelj.
Ostali vabljeni: Tomaž Kisovec (Nadzorni odbor), Žiga Kobal (k 2. točki dnevnega
reda).
Opravičeno odsotna: Sebastjan Kokalj, Damjan Lukman.
Dnevni red:
1. Realizacija sklepov v letu 2019
2. Zavrnitev računa ZDPS-ja s strani kluba ŠD Zarja
3. Komisija za delo z mladimi
4. Sodniška komisija
5. Tekmovalno registracijska komisija
6. Komisija za področje finančnega in materialnega poslovanja ZDPS
7. Disciplinska komisija
8. Pravilnik o oblačilih državnih reprezentanc v petanki
9. Nadzorni odbor
10. Sklic izredne volilne in redne skupščine ZDPS
11. Razno
Podpredsednica Barbara Lemut pozdravi prisotne in na kratko obrazloži namen
današnjega sestanka.

Ad1) Realizacija sklepov v letu 2019
Vsi sklepi s strani ZDPS-ja so realizirani in izvršeni. Še vedno pa nismo prejeli
denarnega nakazila Klemna Poljanška, po sklepu št. 3 petega sestanka IO dne
03.09.2019.
Sklep št. 1: Vsi prisotni se strinjajo, da omenjeno zadevo predstavimo na
skupščini, na kateri se bo odločilo o nadaljnjem postopku reševanja primera.

Ad2) Zavrnitev računa ZDPS-ja s strani kluba ŠD Zarja
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Podpredsednica Barbara Lemut prisotne seznani z vsebino pritožbe na račun, ki ga
je prejelo ŠD Zarja s strani ZDPS-ja, vezan na kritje sodniških stroškov sojenja. V
imenu ŠD Zarja Žiga Kobal prisotnim povzame vsebino pritožbe. ŠD Zarji se pošlje
nov račun za stroške sojenja, ki mora biti specificiran po tekmovanjih.
Sklep št. 2: Barbara Lemut, Žiga Kobal in Danilo Grilj se do 15.01.2020
dogovorijo o zavrnitvi in plačilu računa.
Sklep št. 3: ŠD Zarji se izstavi nov specificiran račun.

Ad3) Komisija za delo z mladimi
Vsi zapisniki komisije za delo z mladimi so urejeni, ravno tako vsa dokumentacija in
končno letno poročilo komisije. Zapisniki in končno poročilo so poslani v objavo.
Komisija za delo z mladimi je v mirovanju, Laura Bračič je pripravila sklep o delu in
nalogah komisije, katera IO potrdi (priloga 1). Sklep se objavi na spletni strani pod
KM, za objavo poskrbi Barbara Lemut.
Sklep št. 4: IO sprejme sklep o delu in nalogah ter mandatu komisije za delo z
mladimi (priloga 1).
Sklep št. 5: Zapisnike, končno poročilo komisije in sklep se objavi na spletni
strani ZDPS.

Ad4) Sodniška komisija
Vsi zapisniki sodniške komisije so urejeni, ravno tako vsa dokumentacija in končno
letno poročilo komisije. Zapisniki in končno poročilo so poslani v objavo.
Sklep št. 6: Zapisnike in končno poročilo komisije se objavi na spletni strani
ZDPS.

Ad5) Tekmovalno registracijska komisija
Vsi zapisniki tekmovalno registracijske komisije so urejeni, prav tako so pripravljeni
vsa poročila selektorjev in končno poročilo komisije. Zapisniki, poročila selektorjev in
končno poročilo komisije so poslani v objavo. Žan Rode je pripravil in predstavil
osnutek tekmovalnega koledarja za leto 2020 (priloga 2).
Sklep št. 7: Zapisnike, poročila selektorjev in končno poročilo komisije se
objavi na spletni strani ZDPS.
Sklep št. 8: IO ZDPS potrdi tekmovalni koledar za leto 2020 (priloga 2).

Ad6) Komisija za področje finančnega in materialnega poslovanja ZDPS
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Barbara Lemut prisotne obvesti o finančnem stanju zveze. S Sebastjanom Kokalj
bosta pripravila končno finančno poročilo za leto 2019 in finančni plan za leto 2020
do 15.01.2020. Barbara Lemut in Iris Vencelj sta naredili popis materiala, Iris Vencelj
uredi še popis materiala v Excel-u. Barbara Lemut pripravi končno poročilo o delu
komisije in poročilo o delu IO-ja od odstopa predsednika do konca leta 2019 do
15.1.2020. Oba poročila se pošlje za objavo na spletni strani.
Sklep št. 9: Barbara Lemut in Sebastjan Kokalj pripravita končno finančno
poročilo za leto 2019 do 15.1.2020.
Sklep št. 10: Barbara Lemut in Sebastjan Kokalj pripravita finančni plan za leto
2020 do 15.1.2020.
Sklep št. 11: Barbara Lemut pripravi končno poročilo komisije in poročilo o
delu IO-ja od odstopa predsednika do konca leta 2019 do 15.1.2020.
Sklep št. 12: Končno poročilo komisije, poročilo bivšega predsednika ZDPS in
poročilo o delu IO-ja od odstopa predsednika do konca leta 2019 se objavi na
spletni strani ZDPS.

Ad7) Disciplinska komisija
Damjan Lukman je poslal disciplinski komisiji Pravilnik o prepovedi uživanja alkohola,
protokol za preizkus alkoholiziranosti in obrazec - zapisnik o preizkusu
alkoholiziranosti, da pripravi uskladitev in popravke disciplinskega pravilnika, katere
se pošlje skupščini v potrditev. Drago Vorih je pripravil in poslal končno poročilo
disciplinske komisije.
Sklep št. 13: Drago Vorih in Barbara Lemut pripravita dopolnitve in popravke
disciplinskega pravilnika za potrditev na skupščini do 17.1.2020.
Sklep št. 14: Končno poročilo disciplinske komisije se objavi na spletni strani
ZDPS.

Ad8) Pravilnik o oblačilih državnih reprezentanc v petanki
Barbara Lemut prisotne obvesti o dogovoru s predsednikom nadzornega odbora o
smiselnosti pravilnika, zato predlaga ukinitev pravilnika. Barbara Lemut pregleda in
pripravi popravke vseh pravilnikov in poslovnikov na katere ukinitev pravilnika vpliva
do 20.1.2020. IO popravke potrdi korespondenčno do 24.1.2020.
Sklep št. 15: IO potrdi ukinitvi pravilnika o oblačilih državnih reprezentanc v
petanki.
Sklep št. 16: Barbara pripravi popravek vseh pravilnikov in poslovnikov na
katere ukinitev pravilnika vpliva do 20.1.2020.
Sklep št. 17: IO popravke potrdi korespondenčno do 24.1.2020.
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Ad9) Nadzorni odbor
Barbara Lemut prisotne obvesti o dogovoru s predsednikom nadzornega odbora o
smiselnosti Poslovnika o delu nadzornega odbora, zato bo predlagala skupščini
ukinitev poslovnika.
Sklep št. 18: Na dnevni red redne skupščine ZDPS se doda točko Predlog za
ukinitev Poslovnika o delu nadzornega odbora.

Ad10) Sklic izredne volilne in redne skupščine ZDPS
Barbara Lemut prisotne seznani, da se v skladu z veljavnim Statutom ZDPS skličeta
dve skupščini in sicer izredna volilna in redna skupščina ZDPS. Obe se skličeta dne
24.1.2020, izredna se skliče ob 18.30 uri, redna pa ob 19.00 uri na sedežu ZDPS.
Izredna volilna skupščina ZDPS bo 24.1.2020 ob 18.30 uri na sedežu zveze (ŠD
Zarja). Predlagan je naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih organov skupščine
2. Potrditev dnevnega reda
3. Izvolitev predsednika ZDPS-ja skupaj z člani IO-ja
Sklep št. 19: IO je soglasno potrdil datum in dnevni red izredne volilne
skupščine ZDPS.
Redna skupščina ZDPS bo 24.1.2020 ob 19.00 uri na sedežu zveze (ŠD Zarja).
Predlagan je naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih organov skupščine
2. Dopolnitev in potrditev dnevnega reda
3. Seznanitev in potrditev letnih poročil predsednika in strokovnih komisij
4. Seznanitev in potrditev poročila nadzornega odbora
5. Seznanitev in potrditev finančnega poročila za leto 2019
6. Seznanitev in potrditev finančnega plana za leto 2020
7. Predlog za ukinitev Poslovnika o delu nadzornega odbora
8. Seznanitev in potrditev poročila o delu disciplinske komisije
9. Predlog za potrditev dopolnitve in popravke disciplinskega pravilnika
10. Neplačan sorazmerni delež po pogodbi o sofinanciranju izobraževanja s strani
Klemna Poljanška zaradi suspenza
11. Razno
Sklep št. 20: IO je soglasno potrdil datum in dnevni red redne skupščine ZDPS.
Sklep št. 21: vabilo za izredno volilno in redno skupščino ZDPS se pošlje
pooblaščencem društev in objavi 10.1.2020.

Ad11) Razno
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Pod točko razno ni bilo razprave.

Sestanek je bil zaključen ob 21.00 uri.

Zapisala:
Iris Vencelj

Barbara Lemut
Podpredsednica ZDPS
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