ZVEZA DRUŠTEV PETANKE SLOVENIJE
Skupščina
Linhartova cesta 47
1000 Ljubljana
Slovenija

SKP-ZDPS-2020/03
Datum in čas: 24.01.2020 ob 19.40 uri
Zapisnik redne 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. 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

Ad1) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih organov skupščine
Podpredsednica ZDPS Barbara Lemut pozdravi prisotne in na kratko pove razloge za
sklic redne skupščine ZDPS. Podpredsednica Barbara Lemut predlaga naslednje
delovne organe skupščine:
Predsednica delovnega predsedstva:
Člana delovnega predsedstva:

Barbara Lemut
Damjan Lukman
Srečko Španić

Zapisnikar:

Iris Vencelj

Overovatelja zapisnika:

Žiga Kobal
Janez Bizjak

Verifikacijska komisija:

Gorazd Brodnik
Aleksander Čanč
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Predlog je bil podan na glasovanje. Delovni organi skupščine so bili potrjeni
soglasno.
Sklep št. 1: Delovni organi skupščine so bili potrjeni soglasno (13 glasov ZA).

Ad2) Dopolnitev in potrditev dnevnega reda
Predsednica delovnega predsedstva Barbara Lemut je prisotne pozvala k predlogom
za spremembo dnevnega reda, ugotovljeno je bilo, da je bila skupščina sklicana v
skladu s Statutom ZDPS in je podala spremembo dnevnega reda.
Dopolnjen 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. Potrditev obratovalnih stroškov ZDPS do ŠD Zarje
11. Tekoče zadeve
12. Razno
Predsednica delovnega predsedstva Barbara Lemut podaja dopolnjen dnevni red na
glasovanje. Dnevni red je bil potrjen soglasno.
Sklep št. 2: Dnevni red skupščine je potrjen soglasno ( 13 glasov ZA).
Ad3) Seznanitev in potrditev letnih poročil predsednika in strokovnih komisij
Predsednica delovnega predsedstva Barbara Lemut je prisotne seznanila, da so bila
vsa poročila poslana pooblaščencem po elektronski pošti dne 17.01.2020. Društva
so se soglasno strinjala, da se vsa poročila potrjuje v celoti z enim sklepom in sicer:
Delno poročilo predsednika ZDPS (priloga 3), Delno poročilo podpredsednice ZDPS
o vodenju zveze (priloga 4), Poročilo komisije za finančno in materialno poslovanje
ZDPS za leto 2019 (priloga 5), Letno poročilo 2019 Tekmovalno registracijske
komisije (priloga 6), Poročilo selektorja moške reprezentance za EP v Bolgariji
(priloga 7), Letno poročilo selektorja moške reprezentance za leto 2019 (priloga 8),
Poročilo selektorja veteranske reprezentance Slovenije (priloga 9), Poročilo o delu
SK ZDPS v letu 2019 (priloga 10), Končno poročilo o delu komisije za delo z mladimi
v letu 2019 (priloga 11), Poročilo o udeležbi na mednarodnem kampu za mlade na
Madžarskem (priloga 12) in Poročilo Komisije za mednarodno sodelovanje-KMS za
leto 2019 (priloga 13).
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Sklep št. 3: Društva se seznanijo in potrjujejo letno poročilo predsednika in
strokovnih komisij v celoti (13 glasov ZA).
Ad4) Seznanitev in potrditev poročila nadzornega odbora
Predsednica delovnega predsedstva Barbara Lemut je prisotne seznanila, da je bilo
Končno poročilo nadzornega odbora-NO ZDPS za leto 2019 (priloga 14) poslano
pooblaščencem po elektronski pošti dne 17.01.2020.
Sklep št. 4: Društva se seznanijo in potrjujejo poročila nadzornega odbora (13
glasov ZA).
Ad5) Seznanitev in potrditev finančnega poročila za leto 2019
Predsednica delovnega predsedstva Barbara Lemut je prisotne seznanila, da je bilo
Finančno poročilo ZDPS za leto 2019 (priloga 15) poslano pooblaščencem po
elektronski pošti dne 17.01.2020. Društva so se seznanila, da smo v letu 2020 prejeli
račun od ŠD Zarje za leto 2019, ker je bilo leto knjigovodsko že zaključeno smo ga
knjižili v leto 2020.
Sklep št. 5: Društva se seznanijo in potrjujejo finančna poročila za leto 2019 (13
glasov ZA).
Ad6) Seznanitev in potrditev finančnega plana za leto 2020
Predsednica delovnega predsedstva Barbara Lemut je prisotne seznanila, da je bil
Finančni plan ZDPS za leto 2020 (priloga 16) poslano pooblaščencem po elektronski
pošti dne 17.01.2020.
Sklep št. 6: Društva se seznanijo in potrjujejo finančni plan za leto 2020 (13
glasov ZA).

Ad7) Predlog za ukinitev Poslovnika o delu nadzornega odbora
Predsednica delovnega predsedstva Barbara Lemut je prisotne seznanila, da je
nadzorni odbor izrazil željo po ukinitvi Poslovnika o delu nadzornega odbora z
obrazložitvijo, da je nepotreben.
Sklep št. 7: Društva soglasno potrdijo ukinitev Poslovnika o delu nadzornega
odbora (13 glasov ZA).
Ad8) Seznanitev in potrditev poročila o delu disciplinske komisije
Predsednica delovnega predsedstva Barbara Lemut je prisotne seznanila, da je bil
Poročilo o delu disciplinske komisije ZDPS v letu 2019 (priloga 17) poslan
pooblaščencem po elektronski pošti dne 17.01.2020.
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Sklep št. 8: Društva se seznanijo in potrjujejo poročilo disciplinske komisije (13
glasov ZA).

Ad9) Predlog za potrditev dopolnitve in popravke disciplinskega pravilnika
Predsednica delovnega predsedstva Barbara Lemut je prisotne seznanila, da je bil
Predlog sprememb Pravilnika o disciplinski odgovornosti in vodenju disciplinskega
postopka (priloga 18) poslano pooblaščencem po elektronski pošti dne 17.01.2020.
Sklep št. 9: Društva potrjujejo predlog dopolnitve in popravke disciplinskega
pravilnika (12 glasov ZA in 1 glas PROTI)).
Sklep št. 10: Do 30.01.2020 bo objavljen popravljen Disciplinski pravilnik na
spletni strani zveze ZDPS.
Ad10) Potrditev obratovalnih stroškov ZDPS do ŠD Zarje
Barbara Lemut prisotne seznani, da je s strani ŠD Zarja dobila predlog o kritju
obratovalnih stroškov ZDPS v višini 200,00 € brez DDV. ŠD Zarja enkrat letno pošlje
ZDPS račun za pokrivanje obratovalnih stroškov.
Sklep št. 11: Društva soglasno potrjujejo obratovalne stroške ZDPS do ŠD
Zarje enkrat letno v višini 200,00 € brez DDV (13 glasov ZA).
Ad11) Tekoče zadeve
Barbara Lemut prisotne seznani, da je na UE Ljubljana oddana vloga za spremembo
odgovorne osebe zveze, narejena je dopolnitev vloge in da bo v naslednjih dneh
narejena nova dopolnitev o odgovorni osebi zveze.
Registracija društev in članov za tekmovalno sezono 2020 bo 28.02.2020 na sedežu
zveze, prestopni rok je od 28.01.2020 do 28.02.2020. Člani zveze bodo pravočasno
še pisno obveščeni.
Sklep št. 12: Društva se seznanijo in potrjujejo datum registracije 28.02.2020
(13 glasov ZA).
Društva se seznanijo z popravljenimi osnutkom tekmovalnega koledarja za leto 2020
(priloga 19), katerega so pooblaščenci dobili po elektronski pošti 17.01.2020, zaradi
upoštevanja dogovora držav CC.
Društva se seznanijo, da sta na naslov elektronske pošte trk@zdps.si v predpisanem
roku prišli dve vlogi na razpis za selektorje in sicer za selektorja ženske
reprezentance od Žige Kobala ter za selektorja veteranske reprezentance od Tatjane
Šeruga.
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Društva se seznanijo, da se bo Tekmovalni pravilnik še pred registracijo popravil,
potrdil in objavil na spletni strani. Društva bodo po elektronski pošti obveščena o
potrjenih popravkih in sicer:
• tako kot mladinci bodo tudi cicibani lahko igrali vsa državna prvenstva v
članskih kategorijah razen na tistih, ki jih imajo v svojih kategorijah,
• tako pri mladincih kot pri cicibanih se točkovanje za končno Tour lestvico
izenači z točkovanjem članov in članic,
• tekmovalno registracijska komisija ne bo več vodila lestvice za društva,
• sistem točkovanja se spremeni oziroma se točkuje samo do 16. mesta,
• starostna omejitev za udeležbo na državnem prvenstvu veteranov se uskladi s
starostno omejitvijo na evropski ravni veteranskih tekmovanj (55+).
Društva se seznanijo, da se bo Sodniški pravilnik še pred registracijo popravil, potrdil
in objavil na spletni strani. Društva bodo po elektronski pošti obveščena o potrjenih
popravkih in sicer:
• organizator državnega prvenstva v natančnem izbijanju krije sodniške stroške
v višini 50,00 €, ostale sodniške stroške krije zveza,
• sodniška komisija je v skladu s Sodniškim pravilnikom dolžna dati enega člana
v tekmovalno registracijsko komisijo zato se naloge tega člana v tekmovalno
registracijski komisiji podrobno definirajo.
Barbara Lemut prisotne seznani in prosi za potrditev, da se objavljeni zapisniki na
spletni strani www.zdps.si v skladu z dogovorom z predsednikom nadzornega
odbora, odklenejo in so vidni brez dodatnega gesla.
Sklep št. 13: Društva potrjujejo, da so zapisniki javno objavljeni na spletni
strani ZDPS brez dodatnega gesla. Zapisnike se na spletni strani ZDPS odklene
najkasneje do 31.01.2020 (13 glasov ZA).

Ad12) Razno
Pod točko Razno ni bilo razprave.
Skupščina je bila zaključena ob 20.30 uri.

Zapisala:
Iris Vencelj

Predsednica delovnega predsedstva:
Barbara Lemut
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Overovatelja zapisnika:
Žiga Kobal

Janez Bizjak

6

