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SKUP-ZDPS-2023/01 
Datum in čas: 16.03.2023 ob 18.00 uri 
 
 

Zapisnik redne skupščine ZDPS 
 
 
Kraj sestanka: TVD Partizan Domžale (sejna soba) 
 
Prisotna društva: Arnika Sv. Anton, BŠD Fužine, BŠK Krim, DP Velenje, KP Hrast, 
PŠD Hribovci, ŠD Janče, ŠD Sloga, ŠRD Čatež in TVD Partizan. Lista 
pooblaščencev je priloga zapisnika (priloga 1). 
Opravičeno odsotno društvo: BŠK Polje in ŠPD Čatež. 
Prisotni vabljeni: Boštjan Hegler in Laura Bračič. 
Opravičeno odsotni vabljeni: Nataša Novak. 
Odsotni vabljeni: Žiga Kobal, Franci Rode in Tatjana Šeruga. 
Prisotni ostali: Sonja Pihler in Stojan Kuri 
 
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 za leto 2022 
4. Seznanitev in potrditev poročila nadzornega odbora za leto 2022 
5. Seznanitev in potrditev finančnega poročila za leto 2022 
6. Seznanitev in potrditev finančnega plana za leto 2023 
7. Seznanitev in potrditev poročila o delu disciplinske komisije za leto 2022 
8. Poročilo o opravljeni registraciji društev in članov za leto 2023 
9. Predstavitev tekmovalnega koledarja za leto 2023 
10. Razno  

 
 
Ad1) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih organov skupščine 
 
Predsednik ZDPS Janez Bizjak pozdravi prisotne in na kratko predstavi vsebino za 
sklic redne skupščine ZDPS. Barbara Lemut predlaga naslednje delovne organe 
skupščine: 
 
Predsednica delovnega predsedstva:  Barbara Lemut 
Člana delovnega predsedstva:   Janez Bizjak 
                                                   Darc Erdeljc 
 
Zapisnikar:      Boštjan Hegler 
 
Overovatelja zapisnika:    Damjan Lukman 
                                         Tomaž Kisovec 
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Predsednik volilne komisije:                    Zdenka Kšela 
Člana volilne komisije:                             Miha Butinar 
                                                                Laura Bračič                   
 
Verifikacijska komisija:    Sonja Pihler 
                                        Stojan Kuri 
 
Predlog je bil podan na glasovanje. Delovni organi skupščine so bili potrjeni 
soglasno. 
 
Sklep št. 1: Delovni organi skupščine so bili potrjeni soglasno (10 glasov ZA). 
 
 
Ad2) Dopolnitev in potrditev dnevnega reda 
 
Predsednica delovnega predsedstva Barbara Lemut je prisotne pozvala k predlogu 
za spremembo dnevnega reda, Barbara Lemut je predlagala dopolnitev dnevnega 
reda in sicer se dodata točki Potrditev odstopne izjave predsednice DK in Volitev 
novega člana DK in predsednika DK. Predsednica delovnega predsedstva Barbara 
Lemut nas seznani, da je bila skupščina sklicana v skladu s Statutom ZDPS in je 
podala dopolnjen dnevni red na glasovanje.  
 
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 za leto 2022 
4. Seznanitev in potrditev poročila nadzornega odbora za leto 2022 
5. Seznanitev in potrditev finančnega poročila za leto 2022 
6. Seznanitev in potrditev finančnega plana za leto 2023 
7. Seznanitev in potrditev poročila o delu disciplinske komisije za leto 2022 
8. Potrditev odstopne izjave predsednice DK 
9. Volitev novega člana DK in predsednika DK 
10. Poročilo o opravljeni registraciji društev in članov za leto 2023 
11. Predstavitev tekmovalnega koledarja za leto 2023 
12. Razno  

 
Sklep št. 2: Dnevni red skupščine je potrjen soglasno (10 glasov ZA). 
 
 
Ad3) Seznanitev in potrditev letnih poročil predsednika in strokovnih komisij 
ter selektorjev reprezentanc za leto 2022 
 
Predsednica delovnega predsedstva Barbara Lemut je prisotne seznanila, da so bila 
vsa poročila poslana pooblaščencem po elektronski pošti dne 13.03.2023. Društva 
se soglasno strinjajo, da se vsa poročila potrjuje v celoti z enim sklepom in sicer: 
Poročilo predsednika ZDPS za leto 2022 (priloga 2), Poročilo komisije za finančno in 
materialno poslovanje ZDPS za leto 2022 (priloga 3), Poročilo Tekmovalno 
registracijske komisije za leto 2022 (priloga 4), Poročilo selektorja moške 
reprezentance za leto 2022 (priloga 5), Poročilo selektorja ženske reprezentance za 
leto 2022 (priloga 6), Poročilo selektorice veteranske reprezentance za leto 2022 
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(priloga 7), Poročilo selektorice mladinske reprezentance za leto 2022 (priloga 8), 
Poročilo o delu Sodniške komisije ZDPS v letu 2022 (priloga 9) in Poročilo komisije 
za sodelovanje z OKS za leto 2022 (priloga 10).  
 
Sklep št. 3: Društva se seznanijo in potrjujejo letno poročilo predsednika in 
strokovnih komisij ter selektorjev reprezentanc za leto 2022 v celoti (10 glasov 
ZA). 
 
 
Ad4) Seznanitev in potrditev poročila nadzornega odbora za leto 2022 
 
Predsednica delovnega predsedstva Barbara Lemut je prisotne seznanila, da je bilo 
Končno poročilo Nadzornega odbora ZDPS za leto 2022 (priloga 11) poslano 
pooblaščencem po elektronski pošti dne 13.03.2023. 
 
Sklep št. 4: Društva se seznanijo in potrjujejo poročila Nadzornega odbora 
ZDPS za leto 2022 (10 glasov ZA). 
 
 
Ad5) Seznanitev in potrditev finančnega poročila za leto 2022 
 
Predsednica delovnega predsedstva Barbara Lemut je prisotne seznanila, da je bilo 
Finančno poročilo ZDPS za leto 2022 (priloga 12) poslano pooblaščencem po 
elektronski pošti dne 13.03.2023. 
 
Sklep št. 5: Društva se seznanijo in potrjujejo finančno poročilo za leto 2022 (10 
glasov ZA). 
 
 
Ad6) Seznanitev in potrditev finančnega plana za leto 2023 
 
Predsednica delovnega predsedstva Barbara Lemut je prisotne seznanila, da je bil 
Finančni plan ZDPS za leto 2023 (priloga 13) poslano pooblaščencem po elektronski 
pošti dne 13.03.2023. 
 
Sklep št. 6: Društva se seznanijo in potrjujejo finančni plan za leto 2023 (10 
glasov ZA). 
 
 
Ad7) Seznanitev in potrditev poročila o delu disciplinske komisije za leto 2022 
 
Predsednica delovnega predsedstva Barbara Lemut je prisotne seznanila, da je bilo 
Poročilo o delu disciplinske komisije ZDPS za leto 2022 (priloga 14) poslano 
pooblaščencem po elektronski pošti dne 13.03.2023. 
 
Sklep št. 7: Društva se seznanijo in potrjujejo poročilo disciplinske komisije za 
leto 2022 (10 glasov ZA). 
 
 
Ad8) Potrditev odstopne izjave predsednice DK 
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Predsednica delovnega predsedstva Barbara Lemut je prisotne seznanila, da je bila 
Odstopna izjava predsednice DK Nataše Novak (priloga 15) poslana pooblaščencem 
po elektronski pošti dne 13.03.2023.  
 
Sklep št. 8: Društva se seznanijo in potrjujejo Odstopno izjavo Nataše Novak z 
mesta predsednice disciplinske komisije ZDPS (10 glasov ZA). 
 
 
Ad9) Volitev novega člana DK in predsednika DK 
 
Barbara Lemut je društva seznanila, da je zaradi odstopa Nataše Novak potrebno 
voliti novega-nadomestnega člana v disciplinsko komisijo in potrditi predsednika 
disciplinske komisije, v kateri morajo biti v skladu z 27. členom Statuta ZDPS štirje 
(4) člani. Novega člana se voli do konca mandata disciplinske komisije, to je do 
začetka leta 2024.  
 
Sklep št. 9: Društva potrdijo novega-nadomestnega člana disciplinske komisije 
do konca mandata komisije in sicer je novi član Peter Menciger (10 glasov ZA). 
 
Sklep št. 10: Društva potrdijo za novega predsednika disciplinske komisije do 
konca mandata komisije in sicer je novi predsednik Rok Mihič (10 glasov ZA). 
 
 
Ad10) Poročilo o opravljeni registraciji društev in članov za leto 2023 
 
Barbara Lemut je društva seznanila o poročilu opravljene registracije društev in 
članov za leto 2023 (priloga 16). Poročilo o registraciji bo objavljeno na spletni strani 
ZDPS. Vsa društva so uspešno opravila registracijo društev, članov in ekip.  
 
Sklep št. 11: Društva potrjujejo poročilo o opravljeni registraciji društev, ekip in 
članov za leto 2023 (10 glasov ZA). 
 
Sklep št. 12: Društva morajo imeti poravnane vse finančne obveznosti do Zveze 
najkasneje do 20.04.2023, v nasprotnem primeru se njihovi člani ne bodo mogli 
udeležiti tekmovanj pod okriljem ZDPS oziroma lahko z nakupom dnevne 
licence za TOUR tekmovanja (10 glasov ZA). 
 
Barbara Lemut predlaga, da se spremeni oziroma dopolni 21. člen Registracijskega 
pravilnika, kjer se za izgubljeno ali uničeno licenco igralca društvu zaračuna 5,00 € 
za izdajo nove licence, ostala vsebina člena ostaja nespremenjena. 
 
Sklep št. 13: Barbara Lemut pripravi predlog sprememb oziroma dopolnitev 21. 
člena Registracijskega pravilnika katere potrdi Izvršni odbor na naslednji seji 
oziroma korespondenčno (9 glasov ZA in 1 glas PROTI).  
 
 
Ad11) Predstavitev tekmovalnega koledarja za leto 2023 

 

Barbara Lemut je predala besedo Boštjanu Heglerju kateri je pripravil Tekmovalni 
koledar za leto 2023 na podlagi prejetih kandidatur s strani društev. Koledar za 
ekipno državno prvenstvo bo pripravljen takoj po opravljenem žrebu parov. 
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Tekmovalni koledar 2023 in koledar za ekipno državno prvenstvo bo potrdil Izvršni 
odbor na naslednji seji oziroma korespondenčno. 
 
Sklep št. 14: Društva se seznanijo z Tekmovalnim koledarjem za leto 2023 in 
najavo začetka ekipnega državnega prvenstva (10 glasov ZA). 
 
 
Ad12) Razno 
 
Barbara Lemut je spomnila vse prisotne, da vsem organom Zveze poteče mandat v 
začetku leta 2024 in se je potrebno že sedaj začeti pogovarjati, kako drugo leto 
naprej. 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 19.45 uri. 
 
 
 
Zapisal:                                                                Predsednica delovnega predsedstva: 
Boštjan Hegler                                                                                        Barbara Lemut 
 

 

                                               
      

 
 
Overovatelja zapisnika: 
Damjan Lukman 
 

 
 
Tomaž Kisovec 
 

 


