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SKP-ZDPS-2020/02 
Datum in čas: 24.01.2020 ob 18.30 uri 
 
 
 
 

Zapisnik izredne volilne skupščine ZDPS 
 

 
Kraj sestanka: sedež ZDPS, Ljubljana 
 
Prisotna društva:  Arnika, Brdo, Hribovci, Krim, Medvedi, Sloga, Sršeni, ŠPD Trebnje, 
ŠRD Čatež, Velenje, Vila Ana, Janče in Žabci. Lista pooblaščencev je priloga 
zapisnika (priloga 1). 
Odsotna društva: Hrast – opravičeno (priloga 2).  
 
 
Dnevni red: 

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih organov skupščine 
2. Potrditev dnevnega reda 
3. Izvolitev predsednika ZDPS-ja skupaj z člani IO-ja 

 
Ad1) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih organov skupščine 
 
Podpredsednica ZDPS Barbara Lemut pozdravi prisotne in na kratko pove razloge za 
sklic izredne volilne skupščine ZDPS. Podpredsednica Barbara Lemut predlaga 
naslednje delovne organe skupščine: 
 
Predsednica delovnega predsedstva:  Barbara Lemut 
Člana delovnega predsedstva:   Damjan Lukman 
                                                     Srečko Španić 
 
Zapisnikar:       Iris Vencelj 
 
Overovatelja zapisnika:    Žiga Kobal 
                                          Janez Bizjak 
 
Verifikacijska komisija:     Gorazd Brodnik 
                                         Aleksander Čanč 
 
Predsednik volilne komisije:                    Božo Kodrič 
Člana volilne komisije:                             Branko Vinšek 
                                                                 Tatjana Šeruga  
 
Predlog je bil podan na glasovanje. Delovni organi skupščine so bili potrjeni 
soglasno. 
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Sklep št. 1: Delovni organi skupščine so bili potrjeni soglasno (13 glasov ZA). 
 
 
Ad2) Potrditev dnevnega reda 
 
Predsednica delovnega predsedstva Barbara Lemut je poudarila, da se na izrednih 
skupščinah dnevni red ne sme spreminjati, ugotovljeno je bilo, da je bila skupščina 
sklicana v skladu s Statutom ZDPS in je podala potrditev dnevnega reda na 
glasovanje.  
 
Sklep št. 2: Dnevni red skupščine je potrjen soglasno (13 glasov ZA). 
 
 
Ad3) Izvolitev predsednika ZDPS-ja skupaj s člani IO-ja 
 
Podpredsednica ZDPS Barbara Lamut je predstavila trenutno stanje v zvezi in nas 
seznanila, da se na razpisano mesto predsednika ni prijavila nobena oseba. Na 
osnovi tega in na osnovi pobude Srečka Španića, da vsak klub poda dve osebi, ki bi 
delovali v izvršilnih organih zveze, se je izoblikoval nabor oseb, ki jim je bila 
dodeljena naloga, da izmed sebe izberejo vodstvo zveze. Pooblaščenci klubov so 
potrdili nove člane IO-ja ZDPS za dobo dveh let in sicer: 
 
Predsednik:     Srečko Španič 
Podpredsednik:    Barbara Lemut 
Sekretar:     Iris Vencelj 
Blagajnik:    Sebastjan Kokalj 
Predsednik TRK: 
Predsednik SK:                       Simon Bračič: 
Član izvršnega odbora:   Žiga Kobal 
Član izvršnega odpora:   Stanislav Novak 
 
Nedoločeno predsedstvo ostaja v tekmovalno registracijski komisiji. V komisijo so bili 
predlagani člani, predsednika tekmovalno registracijske komisije društvo potrdijo s 
korespondenčno sejo skupščine.  
 
Sklep št. 3: Skupščina je soglasno potrdila, da so volitve javne (13 glasov ZA). 
 
Sklep št. 4: Soglasno se izvoli novi predsednik ZDPS (13 glasov ZA, 0 glasov 
proti) in to je g. Srečko Španić za dobo dveh let. Novi predsednik dobi mandat, 
da zastopa in predstavlja Zvezo proti tretjim osebam, državnim in upravnim 
organom in organizacijami doma ter v tujini. 
 
Sklep št. 5: Soglasno se izvoli nove člane izvršnega odbora ZDPS za dobo 
dveh let (13 glasov ZA). 
 
Sklep št. 6: Predlog za predsednika tekmovalno registracijske komisije in člana 
IO-ja za dobo dveh let bo poslano na klube 04.02.2020 v korespondenčno 
odločanje. (13 glasov ZA). 
 
 
Skupščina je bila zaključena ob 19.20 uri. 
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Zapisala:                                                              Predsednica delovnega predsedstva: 
Iris Vencelj                                                                                              Barbara Lemut 
 

 

                                               
      

 
Overovatelja zapisnika: 
Žiga Kobal 
 

 
  
 
Janez Bizjak 
 

 
   

 

 


