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SKUP-ZDPS-2021/03 
Datum in čas: 26.03.2021 ob 18.00 uri 
 
 

Zapisnik redne skupščine ZDPS 
 
 
Kraj sestanka: Teams meeting 
 
Prisotna društva:  BŠD Fužine, BŠK Polje, DP Velenje, KP Hrast, PŠD Hribovci, ŠD 
Janče, ŠD Sloga, ŠD Zarja, ŠPD Čatež, ŠRD Čatež in TVD Partizan. Lista 
pooblaščencev je priloga zapisnika (priloga 1). 
Prisotni ostali vabljeni: Janez Bizjak, Žiga Kobal, Boštjan Hegler, Laura Bračič in 
Klemen Podgoršek. 
Odsotna društva: Arnika Sv. Anton in ŠDP Trebnje. 
 
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 2020 
6. Seznanitev in potrditev finančnega plana za leto 2021 
7. Seznanitev in potrditev poročila o delu disciplinske komisije 
8. Predlog za potrditev dopolnitve in popravke Statuta ZDPS 
9. Problematika članstva in vodenja TRK-ja 
10. Problematika SK 
11. Razno  

 
 
Ad1) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih organov skupščine 
 
Predsednik ZDPS Srečko Španić  pozdravi prisotne in na kratko predstavi vsebino za 
sklic redne skupščine ZDPS. Predsednik Srečko Španić 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 
                                        Laura Bračič 
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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 (11 glasov ZA). 
 
 
Ad2) Dopolnitev in potrditev dnevnega reda 
 
Predsednica delovnega predsedstva Barbara Lemut je prisotne pozvala k predlogu 
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. Potrditev stroškov registracije za leto 2021 

4. Seznanitev in potrditev letnih poročil predsednika in strokovnih komisij 

5. Seznanitev in potrditev poročila nadzornega odbora 

6. Seznanitev in potrditev finančnega poročila za leto 2020 

7. Seznanitev in potrditev finančnega plana za leto 2021 

8. Seznanitev in potrditev poročila o delu disciplinske komisije 

9. Predlog za potrditev dopolnitve in popravke Statuta ZDPS 

10. Problematika članstva in vodenja TRK-ja 

11. Problematika SK 

12. Razno  

 
Predsednica delovnega predsedstva Barbara Lemut podaja dopolnjen dnevni red na 
glasovanje.  
 
Sklep št. 2: Dnevni red skupščine je potrjen soglasno (11 glasov ZA). 
 
 
Ad3) Potrditev stroškov registracije za leto 2021 
 
Predsednica delovnega predsedstva prisotne seznani, da stroški registracije za leto 
2021 niso bili potrjeni s strani društev, zato jih podaja v potrditev na skupščino. 
Stroški registracije društev in igralcev za leto 2021 so naslednji:   
Društva      200,00 € 
Licenca člani          45,00 € 
Licenca U - 18         20,00 € 
Licenca U - 13             1,00 € 
Kotizacija za ekipno DP (za ekipo)        50,00 € 
Dnevna licenca za neregistrirane člane    10,00 € 
 
Sklep št. 3: Društva soglasno potrjujejo višino stroška registracije za leto 2021 
in sicer: za društva v višini 200,00 €, stroške licenc za igralce člani 45,00 €, 
mladinci (U - 18) 20,00 € in cicibani (U - 13) 1,00 €, kotizacijo za ekipno DP 50,00 
€ za vsako prijavljeno ekipo ter višino stroška dnevne licence za neregistrirane 
člane 10,00 € (11 glasov ZA). 
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Ad4) 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 13.03.2021. Društva 
se soglasno strinjajo, da se vsa poročila potrjuje v celoti z enim sklepom in sicer: 
Poročilo predsednika ZDPS za leto 2020 (priloga 2), Poročilo komisije za finančno in 
materialno poslovanje ZDPS za leto 2020 (priloga 3), Delno poročilo Tekmovalno 
registracijske komisije za leto 2020 (priloga 4), Poročilo Tekmovalno registracijske 
komisije za leto 2020 (priloga 5), Poročilo selektorja moške reprezentance za leto 
2020 (priloga 6), Poročilo selektorice veteranske reprezentance 2020 (priloga 7), 
Poročilo selektorja ženske reprezentance za leto 2020 (priloga 8), Poročilo o delu 
Sodniške komisije ZDPS v letu 2020 (priloga 9), Poročilo komisije za sodelovanje z 
OKS za leto 2020 (priloga 10) in Poročilo o delu komisije za delo z mladimi v letu 
2020 (priloga 11). 
 
Sklep št. 4: Društva se seznanijo in potrjujejo letno poročilo predsednika in 
strokovnih komisij v celoti, z dopolnitvijo poročila Komisije za delo z mladimi v 
letu 2020, da se delo z mladimi ni izvajalo v jesenskem času (11 glasov ZA). 
 
 
Ad5) Seznanitev in potrditev poročila nadzornega odbora 
 
Predsednica delovnega predsedstva Barbara Lemut je prisotne seznanila, da je bilo 
Končno poročilo Nadzornega odbora ZDPS za leto 2020 (priloga 12) poslano 
pooblaščencem po elektronski pošti dne 13.03.2021. 
 
Sklep št. 5: Društva se seznanijo in potrjujejo poročila Nadzornega odbora 
ZDPS (11 glasov ZA). 
 
 
Ad6) Seznanitev in potrditev finančnega poročila za leto 2020 
 
Predsednica delovnega predsedstva Barbara Lemut je prisotne seznanila, da je bilo 
Finančno poročilo ZDPS za leto 2020 (priloga 13) poslano pooblaščencem po 
elektronski pošti dne 24.03.2021.  
 
Sklep št. 6: Društva se seznanijo in potrjujejo finančna poročila za leto 2020 (11 
glasov ZA). 
 
 
Ad7) Seznanitev in potrditev finančnega plana za leto 2021 
 
Predsednica delovnega predsedstva Barbara Lemut je prisotne seznanila, da je bil 
Finančni plan ZDPS za leto 2021 (priloga 14) poslano pooblaščencem po elektronski 
pošti dne 24.03.2021. 
 
Sklep št. 7: Društva se seznanijo in potrjujejo finančni plan za leto 2021 z 
dopolnitvijo, da se denar, ki je namenjen za reprezentance,  porazdeli na delež 
za mladino v višini 2.000,00 € in na reprezentance v višini 11.000,00 € (11 
glasov ZA). 
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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 za leto 2020 (priloga 15) poslan 
pooblaščencem po elektronski pošti dne 13.03.2021. 
 
Sklep št. 8: Društva se seznanijo in potrjujejo poročilo disciplinske komisije (11 
glasov ZA). 
 
 
Ad9) Predlog za potrditev dopolnitve in popravke Statuta ZDPS 
 
Predsednica delovnega predsedstva Barbara Lemut je prisotne seznanila, da je bil 
Predlog sprememb Statuta zveze društev petanke Slovenije (priloga 16) poslan 
pooblaščencem po elektronski pošti dne 13.03.2021. 
 
Sklep št. 9: Društva potrjujejo predlog dopolnitve in popravke Statuta zveze 
društev petanke Slovenije (11 glasov ZA). 
 
Sklep št. 10: Do 05.04.2021 bo objavljen popravljen Statut zveze društev 
petanke Slovenije na spletni strani zveze ZDPS. 
 
Sklep št. 11: Barbara Lemut na Upravni enoti priglasi spremembo Statuta 
ZDPS. 
 
 
Ad10) Problematika članstva in vodenja TRK-ja 

 

Barbara Lemut nas seznani s podatki o registraciji za sezono 2021. Registriranih je 
13 društev od tega društvo ŠDP Trebnje ni registriralo nobenega člana. Za leto 2021 
imamo registriranih 191 članov od tega 174 članov, 3 kadeti (U - 23), 9 mladincev (U 
- 18) in 5 cicibanov (U - 13). 
 
Glede na problematiko TRK-ja je IO pred registracijo društev organiziralo obisk vseh 
društev in pridobilo nabor članov, ki so pripravljeni delovati v tej komisiji. 
 
Darinka Kujavec  in Jure Kozjek sta pripravljena izpeljati izobraževanje za strokovne 
delavce v društvih. Trenutno imamo na seznamu štiri kandidate. Cilj je, da bi vsako 
društvo imelo vsaj enega strokovnega delavca.  
 
Sklep št. 12: Društva potrjujejo predlog IO ZDPS, da se povabi vse 
zainteresirane na skupni sestanek na katerem se bo odločalo glede bodoče 
organiziranosti komisije TRK (11 glasov ZA). 
 
 
Ad11) Problematika SK 

 

Glede na problematiko SK, povezano s podhranjenostjo članstva sodnikov, je IO 
ZDPS pred registracijo društev organiziralo obisk vseh društev in pridobilo nabor 
članov, ki so pripravljeni delovati v tej komisiji. 
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Sodniška komisija bo v aprilu organizirala izobraževanje za nove sodnike.  
Sklep št. 13: Društva potrjujejo predlog IO ZDPS, da do 15.04.2021 društva 
pisno posredujejo predloge glede sodniške problematike in plačevanja 
sodnikov. IO bo na osnovi tega sklical sestanek s sodniško komisijo, da se 
izoblikujejo smernice za naprej  (11 glasov ZA). 
 
 
Ad12) Razno 
 
Predstavniki društev so izrazili pohvalo Boštjanu Heglerju za ažurno poročanje 
rezultatov in obvestil na spletni strani ZDPS-ja. 
 
Predsednik nas seznani, da glede združevanja z BZS ni še nič novega je pa 
dobrodošlo vsako mnenje ali razmišljanje društev glede te združitve. 
 
 
Skupščina je bila zaključena ob 20.00 uri. 
 
 
 
Zapisala:                                                              Predsednica delovnega predsedstva: 
Iris Vencelj                                                                                              Barbara Lemut 
 

 

                                               
      

 
 
Overovatelja zapisnika: 
Žiga Kobal 
 

 
 
Janez Bizjak 

 


