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SKUP-ZDPS-2022/01 
Datum in čas: 14.01.2022 ob 18.00 uri 
 
 
 
 

Zapisnik izredne skupščine ZDPS 
 

 
Kraj sestanka: TVD Partizan Domžale (sejna soba) 
 
Prisotna društva: Arnika Sv. Anton, BŠD Fužine, BŠK Polje, DP Velenje, 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: Žiga Kobal, Boštjan Hegler, in Mojca Majetič. 
Odsotna društva: KP Hrast in ŠDP Trebnje. Poslano opravičilo je priloga zapisnika 
(priloga 2). 
 
Dnevni red: 

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih organov skupščine  
2. Potrditev dnevnega reda  
3. Potek mandatov vseh organov Zveze in najava Redne volilne skupščine 

4. Registracija društev in članov za leto 2022 

 
Ad1) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih organov skupščine 
 
Predsednik ZDPS Srečko Španić pozdravi prisotne in na kratko pove razloge za sklic 
izredne 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 
                                         Gregor Sever 
 
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). 
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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: Izredna skupščina je bila sklicana v skladu z veljavnim Statutom 
ZDPS je potrjeno soglasno (11 glasov ZA). 
 
Sklep št. 3: Dnevni red skupščine je potrjen soglasno (11 glasov ZA). 
 
 
Ad3) Potek mandatov vseh organov Zveze in najava Redne volilne skupščine 

 

Barbara Lemut na kratko predstavi problematiko o poteku vseh mandatov organov 

Zveze, edino selektorja ženske in veteranske reprezentance imata mandat do konca 

koledarskega leta 2023, tudi Nadzornemu odboru ZDPS poteče mandat letos in sicer 

15.03.2022. Razpisi za oddajo kandidature za organe Zveze bodo pripravljeni in 

poslani na pooblaščence društev v naslednjem tednu. Besedo preda Predsedniku 

ZDPS Srečku Španiću, kateri na kratko predstavi problematiko o poteku mandatov 

vseh organov Zveze. 

 
Sledi razprava pooblaščencev in ostalih prisotnih: 
 
Vsi prisotni so podali podobna mnenja in sicer, da je premalo ljudi, ki bi bili 
pripravljeni aktivno sodelovati v Zvezi. Iz tega razloga je Zveza močno kadrovsko 
podhranjena. Prisotni so apelirali na trenutno vodstvo, da podaljšajo mandat vsaj za 
eno leto, vendar smo bili vsi enotnega mnenja, da tudi naslednjo leto ne bo nič boljše 
oz. drugače. Potrebno je najti ljudi, ki bodo pripravljeni delati v nasprotnem primeru 
ne vidimo rešitve, ki bi prispevala k ohranitvi Zveze.  
 
Podan je bil tudi predlog, da skupaj stopimo z Balinarsko Zvezo Slovenije, vendar 
tudi to ne spremeni ničesar, kajti kljub temu bi morali zagotoviti ljudi za popolnitev 
nujno potrebnih kadrov.  
 
Skupna odločitev vseh prisotnih je, da se izvede razpis kandidatur za organe Zveze, 
katerim poteče mandat in se na osnovi prijav odloči kako naprej na redni volilni 
skupščini. 
 
Barbara Lemut je predlagala datum redne volilne skupščine, možna datuma sta 
četrtek 24.02.2022 oziroma petek 25.02.2022. 
 
Sklep št. 4: Do naslednje redne volilne skupščine imajo društva tri možne 
rešitve in sicer: se prijavijo na razpis kandidatur za organe Zveze in tako 
dobimo novo vodstvo. Druga možnost je, da na februarski skupščini izvolijo 
v.d. predsednika z vsemi člani organov in sicer največ za dobo enega leta. V 
nasprotnem primeru sledi v februarju začetek postopka za prenehanje 
delovanja Zveze (11 glasov ZA). 
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Sklep št. 5: Barbara Lemut in Iris Vencelj pripravita in pošljeta na pooblaščence 
društev razpise za oddajo kandidature za vse organe Zveze najkasneje do 
20.01.2022, katere se objavi tudi na spletni strani Zveze. Rok za oddajo 
kandidatur je 16.02.2022 (11 glasov ZA).  
 
Sklep št. 6: Redna volilna skupščina bo v četrtek 24.02.2022 (11 glasov ZA). 
 
Sklep št. 7: Barbara Lemut na pooblaščence društev pošlje vabilo za redno 
volilno skupščino skupaj z vso potrebno dokumentacijo, v skladu z veljavnim 
Statutom ZDPS in Poslovnikom o delu skupščine  (11 glasov ZA). 
 
 
Ad4) Registracija društev in članov za leto 2022 
 
Barbara Lemut prisotne seznani, da bo registracija društev in članov za leto 2022 
15.02.2022, prestopni rok igralcev začne veljati v skladu z 18. členom 
Registracijskega pravilnika. Način izvedbe registracije bo prilagojen tako kot v 
lanskem letu. Vsa društva bodo pravočasno obveščena o načinu izvedbe registracije 
po elektronski pošti pooblaščencem društev in z objavo na spletni strani Zveze. Prav 
tako prisotne seznani, da stroški registracije za leto 2022 ostajajo nespremenjeni in 
jih podaja v potrditev na skupščino. Stroški registracije društev in igralcev za leto 
2022 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 € 
 
Vrednost sodniške točke ostaja nespremenjena in sicer 2,00 € za točko. 
 
Osnutek koledarja tekmovanj za leto 2022 je v pripravi in bo poslan na društva 
skupaj z vso dokumentacijo registracije. Predvsem se je potrebno zavedati, da se 
mora letošnja sezona začeti že zelo zgodaj, saj je potrebno upoštevati vse 
mednarodne tekme (svetovna in evropska prvenstva ter sredozemske igre) kot tudi 
vse termine CC turnirjev. 
 
Barbara Lemut je prisotne ponovno opozorila, da društva katera v svojih Statutih 
nimajo urejene sekcije petanke (BŠK Polje, ŠD Janče in Krim ob morebitni ponovni 
registraciji) ne bodo mogle opraviti uspešne registracije društva in članov za leto 
2022. Omenjena društva morajo ob registraciji predložiti kopijo Statuta potrjenega s 
strani Upravne enote, kjer je razvidna registrirana sekcija petanke. 
 
Barbara Lemut prisotne opozori, da imajo nekatera društva še vedno neplačane 
finančne obveznosti do Zveze. Vsa društva morajo poravnati vse svoje finančne 
obveznosti do Zveze, saj v nasprotnem primeru njihova registracija društev in članov 
za leto 2022 ne bo uspešna v skladu z 12. členom Statuta ZDPS. 
 
Sklep št. 8: Društva se seznanijo in potrjujejo datum registracije 15.02.2022. 
Barbara Lemut najkasneje do 21.01 2022 pošlje na pooblaščence društev vso 
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potrebno dokumentacijo za registracijo društev in članov za leto 2022 (11 
glasov ZA). 
 
Sklep št. 9: 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). 
 
Sklep št. 10: Društva katera še niso predložila kopije Statuta potrjenega s strani 
Upravne enote kjer je razvidno, da imajo registrirano sekcije petanke ne bodo 
mogli opraviti uspešne registracije društva in članov za leto 2022 (11 glasov 
ZA). 
 
Sklep št. 11: Društva morajo pred registracijo poravnati vse finančne 
obveznosti do Zveze, v nasprotnem primeru njihova registracija društev in 
članov za leto 2022 ne bo uspešno opravljena (11 glasov ZA).  
 
 
Skupščina je bila zaključena ob 20.00 uri. 
 
Zapisala:                                                              Predsednica delovnega predsedstva: 
Iris Vencelj                                                                                              Barbara Lemut 
 

 

                                               
      

 
Overovatelja zapisnika: 
Žiga Kobal 

 
 
Janez Bizjak 

 
 
   

 


