ZVEZA DRUŠTEV PETANKE SLOVENIJE

ZDPS-Skp/2017-02

ZAPISNIK IZREDNE VOLILNE SKUPŠČINE
Datum: 10. 3. 2017
Kraj: Gostišče Živko, Dobrovce.
Prisotna društva: ŠD Sloga, Arnika sv. Anton, BŠD Fužine (Medvedi), BŠK Polje (Vila
Ana), KP Hrast, DP Velenje, ŠD Zarja (Žabci), BK Brdo, ŠRD Čatež, TVD Partizan
Domžale.
Odsotna društva: BŠK Krim (Bobri), ŠD Janče.
Lista prisotnih pooblaščencev društev je priloga zapisnika in se hrani pri sekretarju.
Dnevni red:
1. Izvolitev delovnih teles skupščine ZDPS
2. Finančni plan 2017
3. Volitve predsednika ZDPS
4. Podelitev priznanja ZDPS gospe Lauri Bračič
5. Razno
Ad1) Izvolitev delovnih teles skupščine ZDPS
Predsednik ZDPS Dušan Gorše je uvodoma pozdravil prisotne predstavnike društev.
Predlagal je delovne organe v sestavi:
-predsednica delovnega predsedstva: Barbara Lemut.
-člana delovnega predsedstva: Bogdan Kirbiš, Stanislav Novak.
-zapisničarka: Veronika Prohart.
-volilna komisija: Drago Vorih, Laura Bračič, Branko Vinšek.
-verifikacijska komisija: Božo Kodrič, Klemen Poljanšek, Aleksander Čanč.
-overovatelja zapisnika: Jože Skrbinek, Matevž Dovžan.
Sklep št. 1: Delovni organi skupščine so bili soglasno potrjeni (10 glasov za).
Na podlagi liste prisotnosti, katero je preverila verifikacijska komisija je skupščina
sklepčna (10 pristotnih pooblaščencev društev od 12).
Predsednica delovnega predsedstva Barbara Lemut prisotne pooblaščence društev
seznani, da je bilo drugo vabilo za izredno volilno skupščino poslano 11 dni pred
izvedbo današnje skupščine in ne 14 dni prej, kot določa Statut ZDPS. IO je na seji
dne, 27.2.2017 obravnaval zapisnik skupščine v mesecu februarju s sklepi, na podlagi
katerih se je IO odločil za razširitev dnevnega reda.
Drugo vabilo je bilo poslano dne, 28.2.2017 z dodatnima točkama dnevnega reda
izredne volilne skupščine: Finančni plan 2017 in podelitev priznanja ZDPS gospe Lauri
Bračič.
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Sklep št. 2: Pooblaščenci društev soglasno potrdijo nadaljevanje skupščine,
glede na podano obrazložitev (10 glasov za).
Ad2) Finančni plan 2017
Z nadgrajenim finančnim planom za 2017 (glede na diskusijo na zadnji skupščini ZDPS
v mesecu februarju) se prisotna društva seznanijo neposredno na skupščini.
Predsednik KFM Damjan Lukman poda opis nadgradnje finančnega plana 2017.
Predsednik ZDPS seznani skupščino glede finančnih obveznosti do svetovne in
evropske zeveze, kakor tudi do tekmovanja EuroCup. Obveznosti za slednje so bile že
poravnane.
Ker gre za seznanitev nadgradnje že sprejeta finančnega plana 2017 na skupščini v
mesecu februarju 2017, se posebej sklep pod to točko dnevnega reda ne sprejme.
Nadgrajeni finančni plan za leto 2017 se hrani v arhivu sekretarja ZDPS.
Ad3) Volitve predsednika ZDPS
Predsednica delovnega predsedstva predlaga da se volitve izvedejo javno.
Sklep št. 3: Vsi prisotni pooblaščenci društev se s predlogom strinjajo (10 glasov
za).
Predsednica delovnega predsedstva seznani skupščino, da kandidatura za mesto
predsednika ZDPS do današnjega dne ni bila prejeta, prav tako se neposredno na
skupščini na to mesto ne javi nihče.
Laura Bračič, predstavnica petankarske sekcije Medvedi (BŠD Fužine) opozori na
pomembnost uresničevanja vizije dela ZDPS še naprej, saj je zastavljena dobro in v
dobrobit vseh društev. Na prejšnji skupščini so vsa društva izkazala podporo
današnjemu predsedniku Dušanu Goršetu skupaj s celotnim IO. Predlaga in si želi, da
se delo nadaljuje v isti sestavi vodstva ZDPS kot do sedaj ter na društva apelira in
prosi za podporo v tej smeri.
Predsednik ZDPS pove, da IO opravlja svojo delo prostovoljno. Poudari občutek
neazupanja društev do IO po zadnji skupščini. Omeni predlog Poslovnika NO, za
katerega je IO sprva dobil podporo, kasneje pa se ga na skupščini v mesecu februarju
ni sprejelo.
Celotni IO je svoje delo opravljal korektno in pošteno. Potrebno se je zavedati dejstva,
da petanka in vodenje ZDPS ne zajema samo igranja petanke, žrebanja in lokacije
igranja. Skozi delo vodstva in realiziranja ciljev se je tekom delovanja pokazal širši
spekter od tega, ki zajema mnogo več od že prej omenjenega.
Erika Sebanc pojasni, da je bil velik del nezaupanja, ki ga je omenil predsednik ZDPS,
povod poročila NO. Predlaga, da predsednica NO Barbarala Lemut, ki je na tej
skupščini tudi v vlogi predsednice delovnega predsedstva, predstavi pogled na
delovanje ZDPS.
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Barbara Lemut kot predsednica NO skupščini pojasni, da vodstvo ZDPS dela dobro.
Nadzor delovanja IO ne pomeni nezaupanje do vodstva, gre za opozorila glede napak,
ki so bila s strani vodstva kasneje tudi urejena. Ponovno poudari dobro, pozitivno
delovanje IO, kar je vidno tudi iz poročil NO.
Predsednik KFM Damjan Lukman izrazi mnenje, da je pravilno, da se opozarja na
napake, vendar je pomememben tudi način opozarjanja.
Predsednik ZDPS opozori glede pristojnosti NO. Delo NO je opozarjanje na zadeve
glede financ in ne tekmovalnega sistema ali pa na politiko vodenja ZDPS. Zadnji dopis,
ki ga je IO prejel s strani NO je med drugim navajal tudi ukinitev Pravilnika o finančnem
poslovanju in razporejanju sredstev. Ponovno opozori, da je politika vodenja ZDPS v
pristojnosti predsednika ZDPS in ne NO.
Predstavnika petankarske sekcije Sloga Jožeta Skrbinka zanima mnenje ostalih
društev glede delovanja zdajšnjega IO. Želi, da vsi predstavniki društev podajo svoje
mnenje o delovanju IO.
Predstavnik petankarske sekcije Vila Ana (BŠK Polje) Drago Vorih, se strinja z
mnenjem Laure Bračič in Barbare Lemut kot predsednice NO. Pravilno je, da organi
med seboj sodelujejo ter da se na napake opozarja.
Predstavnik KP Hrast Bogdan Kirbiš pohvali delovanje sedanjega IO ter NO glede na
primerjavo dela s prejšnjimi NO.
Erika Sebanc pojasni, da sodelovanje IO z NO ne pomeni konflikt med tema dvema
organoma. Gre za komunikacijo in nadzor, ki je v sodelovanju teh dveh organov
pomemben in pozitivne dejavnik.
Predstavnik DP Velenje, Aleksander Čanč izrazi pozitivno mnenje za storjeno delo,
znotraj ZDPS je opaziti napredek.
Predstavnik petankarske sekcije Žabci (ŠD Zarja) Klemen Poljanšek izpostavi, da je
IO delo opravljal dobro. Poda opazko glede nezadostne komunikacije društev z ZDPS.
Predstavnik petankarske sekcije Brdo, Stanislav Novak obrazloži, da se strinjajo z že
prej podanimi mnenji ter da je bilo znotraj ZDPS storjeno veliko doberega. Že na
prejšnji skupščini so podprli sedanje vodstvo ZDPS in upa, da neizglasovanje
Poslovnika o delu NO ni razlog, da sedanji predsednik ZDPS s svojim delom ne bi
nadaljeval.
Predstavnik petankarskega društva Arnika Branko Vinšek je mnenja, da vodstvo ZDPS
dela dobro in se strinja z mnenjem, ki ga je podala Laura Bračič.
Erika Sebanc seznani skupščino, da se je potrebno zavedati dejstva, da bodo nekateri
člani IO, kljub temu, če bi sedanji predsednik ZDPS podaljšal svoj mandat, prenehali
s svojim mandatom v IO.
Primer nesprejetja Poslovnika o delu NO ne vidi kot nezaupanje društev do delovanja
IO, pač pa je na neizglasovanje Poslovnika vplivalo mnenje določenih posameznikov.
Nestrinjanja, ki jih izrazijo društva ne zadevajo samo predsednika ZDPS, temveč
celotni IO.
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Poudari tudi, da ZDPS ne daje poudarka samo na reprezentancah, saj ZDPS
sestavljajo društva znotraj katerih so posamezni člani in za katere se vodstvo ZDPS
trudi.
Damjan Lukman pove, da se je potrebno zavedati, da vodstvo opravlja svoje naloge
pro bono, v svojem prostem času. Obtožbe pa so iz določenih strani neprimerne.
Predsednik ZDPS se na podlagi izrečenih mnenj odloči, da bo mandat za dobo enega
leta nadaljeval samo v primeru:
- sprejetja Poslovnika o delu NO, ki ga je skupaj s celotnim IO pripravljen revidirati in
ga tekom letošnjega leta ponovno podati skupščini v pregled. Objasni, da ne gre za
nadzorovanje NO, temveč za določanje poslovanja NO;
- v primeru spejetja spemembe Poslovnika o skupščini in sicer v delu, ki določa
glasovanje na skupščini z da/proti/vzdržan na glasovanje, ki bo določen z da/proti;
-v primeru redne udeležbe na sklicanih skupščinah oz. v primeru odstotnosti
skupščine, seznanitev o odsotnosti.
Sklep št. 4: Društva do 19.3 2017 pošljejo IO ZDPS komentarje, vprašanja,
predloge glede Poslovnika o delu NO ZDPS.
IO ZDPS skupaj z NO ZDPS poda društvom obrazložitev Poslovnika o delu NO
ZDPS. Poslovnik se pošlje vsem društvom na korespondenčno odločanje (10
glasov za).
Sklep št. 5: Poslovnik o delu skupščine se dopolni z omejitvjo glasovanja na
ZA/PROTI, nov predlog vodstvo ZDPS pregleda skupaj z NO ZDPS. Poslovnik se
pošlje društvom v korespondenčno odločanje (10 glasov za).
Sklep št. 6: Društva se pozove k rednemm sodelovanju pri delovanju ZDPS ter
opozori na redno udeležbo na sklicanih skupščinah ZDPS (10 glasov za).
Sklep št. 7: Predsednik ZDPS za enoletni mandat ostaja Dušan Gorše (10 glasov
za). V 30 dneh se na društva pošlje seznam sestave vodstva ZDPS, ki ga društva
korespondečno potrdijo (10 glasov za).
Ad4) Podelitev priznanja ZDPS gospe Lauri Bračič
Na predlog petankarske sekcije Sloga in vodstva ZDPS, predsednik ZDPS Dušan
Gorše podeli priznanje Lauri Bračič za delo, ki ga opravlja z mladimi petankarji.
Ad5) Razno
Predsednik ZDPS seznani društva o opravljeni in dopolnjeni vlogi na UE Ljubljana
glede sedeža ZDPS. O slednjem so bila društva obveščena tudi preko elektronske
pošte.
Na EP za ženske na Slovaškem je bila nabavljena šablona za potrebe preciznega
izbijanja. Dodatne šablone, ki se bodo uporabljale za precizno izbijanje bo izdelal
Bogdan Kirbiš iz KP Hrast. Predsednik ZDPS se Bogdanu Kirbiš zahvali za izkazano
podporo in sodelovanje z ZDPS.
Predsednik SK Simon Bračič seznani društva glede mednarodnih pravil v petanki, ki
so se spremenila in katera je potrebno upoštevati tudi na ravni nacionalih tekmovanj.
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Predsednica delovnega predsedstva Barbara Lemut se zahvali KP Hrast za pripravo
lokacije za skupščino in za pogostitev, ki so jo pripravili za vse prisotne na skupščini.
Skupščina je bila zaključena ob 21.00 uri.
Zapisničarka:

Predsednica delovnega predsedstva:

Veronika Prohart

Barbara Lemut

_______________________

_______________________

Overovatelja zapisnika:
Jože Skrbinek
________________________
Matevž Dovžan
________________________
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