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SKUP-ZDPS-2022/02 
Datum in čas: 24.02.2022 ob 18.00 uri 
 
 

Zapisnik redne volilne skupščine ZDPS 
 
 
Kraj sestanka: TVD Partizan Domžale (sejna soba) 
 
Prisotna društva: BŠD Fužine, BŠK Polje, DP Velenje, KP Hrast, PŠD Hribovci, ŠD 
Janče, ŠD Sloga, ŠD Zarja, ŠPD Čatež, ŠRD Čatež, Arnika Sv. Anton, BŠK Krim in 
TVD Partizan. Lista pooblaščencev je priloga zapisnika (priloga 1). 
Prisotni ostali vabljeni: Žiga Kobal, Boštjan Hegler, Drago Vorih 
 
 
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 ter 

selektorjev reprezentanc 
4. Seznanitev in potrditev poročila nadzornega odbora za leto 2021 
5. Seznanitev in potrditev finančnega poročila za leto 2021 
6. Seznanitev in potrditev finančnega plana za leto 2022 
7. Seznanitev in potrditev poročila o delu disciplinske komisije 
8. Poročilo o opravljeni registraciji društev in članov za leto 2022 
9. Izvolitev predsednika ZDPS-ja skupaj z člani IO-ja 

10. Izvolitev članov Nadzornega odbora ZDPS 

11. Izvolitev članov Disciplinske komisije ZDPS 

12. Predstavitev poslanih kandidatur za člane Tekmovalno registracijske komisije, 

selektorje moške in mladinske reprezentance ter člane Sodniške komisije 

13. Razno  
 
 
Ad1) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih organov skupščine 
 
Predsednik ZDPS Srečko Španić  pozdravi prisotne in na kratko predstavi vsebino za 
sklic redne volilne 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 
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Predsednik volilne komisije:                    Simon Bračič 
Člana volilne komisije:                             Boštjan Hegler 
                                                                 Žan Rode                   
 
Verifikacijska komisija:    Dejan Pisek 
                                        Bogdan Kirbiš 
 
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 predlogu 
za spremembo dnevnega reda in ni bilo podanih nobenih sprememb dnevnega reda. 
Ugotovljeno je bilo, da je bila skupščina sklicana v skladu s Statutom ZDPS.  
 
Predsednica delovnega predsedstva Barbara Lemut podaja dnevni red na 
glasovanje.  
 
Sklep št. 2: Dnevni red skupščine je potrjen soglasno (13 glasov ZA). 
 
 
Ad3) Seznanitev in potrditev letnih poročil predsednika in strokovnih komisij 
ter selektorjev reprezentanc 
 
Predsednica delovnega predsedstva Barbara Lemut je prisotne seznanila, da so bila 
vsa poročila poslana pooblaščencem po elektronski pošti dne 10.02.2022, novo 
registriranemu društvu BŠK Krim pa 21.02.2022. Društva se soglasno strinjajo, da se 
vsa poročila potrjuje v celoti z enim sklepom in sicer: Poročilo predsednika ZDPS za 
leto 2021 (priloga 2), Poročilo komisije za finančno in materialno poslovanje ZDPS za 
leto 2021 (priloga 3), Poročilo Tekmovalno registracijske komisije za leto 2021 
(priloga 4), Poročilo selektorja moške reprezentance za leto 2021 (priloga 5), 
Poročilo selektorja veteranske reprezentance 2021 (priloga 6), Poročilo selektorja 
ženske reprezentance za leto 2021 (priloga 7), Poročilo o delu Sodniške komisije 
ZDPS v letu 2021 (priloga 8), Poročilo komisije za sodelovanje z OKS za leto 2021 
(priloga 9) in Poročilo o delu komisije za delo z mladimi v letu 2021 (priloga 10). 
 
Sklep št. 3: Društva se seznanijo in potrjujejo letno poročilo predsednika in 
strokovnih komisij ter selektorjev reprezentanc v celoti (13 glasov ZA). 
 
 
Ad4) Seznanitev in potrditev poročila nadzornega odbora za leto 2021 
 
Predsednica delovnega predsedstva Barbara Lemut je prisotne seznanila, da je bilo 
Končno poročilo Nadzornega odbora ZDPS za leto 2021 (priloga 11) poslano 
pooblaščencem po elektronski pošti dne 10.02.2022, novo registriranemu društvu 
BŠK Krim pa 21.02.2022. 
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Sklep št. 4: Društva se seznanijo in potrjujejo poročila Nadzornega odbora 
ZDPS (13 glasov ZA). 
 
 
Ad5) Seznanitev in potrditev finančnega poročila za leto 2021 
 
Predsednica delovnega predsedstva Barbara Lemut je prisotne seznanila, da je bilo 
Finančno poročilo ZDPS za leto 2021 (priloga 12) poslano pooblaščencem po 
elektronski pošti dne 10.02.2022, novo registriranemu društvu BŠK Krim pa 
21.02.2022. 
 
Sklep št. 5: Društva se seznanijo in potrjujejo finančna poročila za leto 2021 (13 
glasov ZA). 
 
 
Ad6) Seznanitev in potrditev finančnega plana za leto 2022 
 
Predsednica delovnega predsedstva Barbara Lemut je prisotne seznanila, da je bil 
Finančni plan ZDPS za leto 2022 (priloga 13) poslano pooblaščencem po elektronski 
pošti dne 10.02.2022, novo registriranemu društvu BŠK Krim pa 21.02.2022. 
 
Sklep št. 6: Društva se seznanijo in potrjujejo finančni plan za leto 2022 (13 
glasov ZA). 
 
 
Ad7) 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 2021 (priloga 14) poslan 
pooblaščencem po elektronski pošti dne 10.02.2022, novo registriranemu društvu 
BŠK Krim pa 21.02.2022. 
 
Sklep št. 7: Društva se seznanijo in potrjujejo poročilo disciplinske komisije (13 
glasov ZA). 
 
 
Ad8) Poročilo o opravljeni registraciji društev in članov za leto 2022 
 
Barbara Lemut je društva seznanila o poročilu opravljene registracije društev in 
članov za leto 2022 (priloga 15). Pooblaščencem se poročilo pošlje še po elektronski 
pošti. Vsa društva so uspešno opravila registracijo z izjemo enega. BŠK Krim mora 
najkasneje do 05.04.2022 na Zvezo poslati kopijo odločbe, da je društvo BŠK Krim 
vpisano v register društev v skladu z 10. in 12. členom Statuta Zveze društev 
petanke Slovenije ter 3. in 7. členom Registracijskega pravilnika in kopijo Statuta 
BŠK Krim, potrjenega s strani Upravne enote, kjer je registrirana sekcija petanke v 
skladu z 9., 10., 11. in 12. členom Statuta Zveze društev petanke Slovenije in 3. 
členom Registracijskega pravilnika. V nasprotnem primeru je registracija društva in 
igralcev BŠK Krim za leto 2022 nična.  
 
Sklep št. 8: Društva potrjujejo poročilo o opravljeni registraciji društev in 
članov za leto 2022 (13 glasov ZA). 
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Sklep št. 9: BŠK Krim mora do 05.04.2022 poslati na Zvezo kopijo odločbe o 
vpisu društva v register društev in kopijo Statuta, potrjenega s strani Upravne 
enote, kjer je registrirana sekcija petanke. V nasprotnem primeru je registracija 
društva in članov za leto 2022 nična (13 glasov ZA). 
 
Sklep št. 10: Barbara Lemut pripravi dopis o nepopolni registraciji društva BŠK 
Krim in ga pošlje po elektronski pošti pooblaščencu društva do 01.03.2022. 
 
 
Ad9) Izvolitev predsednika ZDPS-ja skupaj z člani IO-ja 

 

Barbara Lemut prisotne obvesti, da ni prišla nobena kandidatura na sedež Zveze 
oziroma po elektronski pošti. Sledila je razprava, na način, da je vsak predstavnik 
društva podal svoje videnje in možnosti za obstoj Zveze. Nihče od prisotnih se ni 
strinjal s tem, da sprožimo postopek ukinitve Zveze, nihče pa tudi ne bi prevzel 
vodenja Zveze. Po daljši debati med prisotnimi je Iris Vencelj predlagala nabor 
članov Izvršnega odbora ZDPS, ki jih vidi v vodstvu Zveze. Prisotni so se z naborom 
strinjali, na osnovi strinjanja oz. nestrinjanja predlaganih članov se je izoblikoval 
nabor oseb, ki bi lahko prevzeli vodenje Zveze. Dogovorili smo se, da se izbrani 
člani, v čim krajšem možnem času dobijo in si med sabo porazdelijo naloge in 
funkcije znotraj Izvršnega odbora ZDPS.  
 
Sklep št. 11: Društva se strinjajo, da se izbrani potencialni člani novega 
Izvršnega odbora ZDPS dobijo v naslednjem tednu in sestavijo Izvršni odbor 
ZDPS in izvolijo novega predsednika in porazdelijo funkcije znotraj Izvršnega 
odbora ZDPS (13 glasov ZA). 
 
Sklep št. 12: Barbara Lemut pošlje pooblaščencem društev v korespondenčno 
odločanje novo sestavo Izvršnega odbora ZDPS za obdobje dveh (2) let. (13 
glasov ZA). 
 
 
Ad10) Izvolitev članov Nadzornega odbora ZDPS 

 

Barbara Lemut prisotne obvesti, da je prišla po elektronski pošti kandidatura za člane 

Nadzornega odbora v isti sestavi kot je zdajšnja zasedba (Janez Bizjak, Anton 

Pleško, Aleksander Čanč in Tomaž Kisovec). Prav tako je prišla po elektronski pošti 

kandidatura za članico Nadzornega odbora s strani Silve Korevec. 

 
Sklep št. 13: Društva soglasno potrdijo člane Nadzornega odbora ZDPS za 
obdobje dveh (2) let in sicer Silvo Korevec, Antona Pleška, Aleksandra Čanča 
in Tomaža Kisovca (13 glasov ZA). 
 
Sklep št. 14: Izvoljeni člani Nadzornega odbora ZDPS med seboj izvolijo 
predsednika Nadzornega odbora ZDPS na svojem prvem sestanku in pisno 
obvestijo Izvršni odbor ZDPS. 
 
 
Ad11) Izvolitev članov Disciplinske komisije ZDPS 
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Barbara Lemut prisotne obvesti, da ni prišla nobena kandidatura za predsednika 
Disciplinske komisije ZDPS s poimenskim seznamom članov Disciplinske komisije, 
na sedež Zveze oziroma po elektronski pošti. Prišla je samo kandidatura za članico 
Disciplinske komisije s strani Darinke Mlakar. Za obdobje dveh (2) let v Disciplinski 
komisiji so se javili še Nataša Novak za predsednico, Drago Vorih in Rok Mihič za 
člana Disciplinske komisije. 
 

Sklep št. 15: Društva soglasno potrdijo člane Disciplinske komisije ZDPS za 

obdobje dveh (2) let in sicer predsednica Nataša Novak in člani Darinka Mlakar, 

Drago Vorih in Rok Mihič (13 glasov ZA). 

 
 
Ad12) Predstavitev poslanih kandidatur za člane Tekmovalno registracijske 

komisije, selektorje moške in mladinske reprezentance ter člane Sodniške 

komisije 

 
Barbara Lemut prisotne obvesti, da so bile po elektronski pošti poslane kandidature 
za člane Tekmovalno registracijske komisije in sicer s strani Bogomirja Mlakarja, 
Tatjane Šeruge in Jožice Boso. Prispela je kandidatura za selektorja mladinske 
reprezentance s strani Laure Bračič, katera bo še poslala program dela z 
reprezentanco in pričakovane cilje. Prispele so tudi kandidature za člane Sodniške 
komisije in sicer s strani Darca Erdeljca, Stojana Dimnika in Tatjane Šeruge. Člane 
Tekmovalno registracijske komisije, selektorja moške in mladinske reprezentance in 
člane Sodniške komisije potrjuje Izvršni odbor ZDPS. 
 
Sklep št. 16: Vse nove člane Tekmovalno registracijske komisije, selektorja 
moške in mladinske reprezentance ter člane Sodniške komisije po potrjeval 
novo izvoljen Izvršni odbor ZDPS na svoji seji (13 glasov ZA). 
 
 
Ad13) Razno 
 
Ob koncu skupščine se je Barbara Lemut zahvalila Janezu Bizjaku, da nam je 
omogočil izpeljati skupščino v prostorih TVD Partizana v Domžalah.  
 
 
Skupščina je bila zaključena ob 21.00 uri. 
 
 
 
Zapisala:                                                              Predsednica delovnega predsedstva: 
Iris Vencelj                                                                                              Barbara Lemut 
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Overovatelja zapisnika: 
Žiga Kobal 
 

 
 
Janez Bizjak 

 


