ZVEZA DRUŠTEV PETANKE SLOVENIJE
Balinarska pot 7
1260 Ljubljana
Slovenija
E-pošta: predsednik@zdps.si

Zapisnik redne jesenske skupščine
Datum sestanka: 27.11.2015 ob 18:30 uri
Kraj: prostori ŠD Zarja, Ljubljana
Prisotna društva oz. klubi: Arnika Sv. Anton, BK Brdo, PŠD Hribovci, BŠD Fužine,
ŠD Sloga, TVD Partizan Domžale, BŠK Polje, ŠD Zarja.
Odsotna društva oz. klubi: KP Hrast, ŠD Janče.
Seznam društev in prisotnih pooblaščencev se hrani pri sekretarju ZDPS.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in predlog delovnega predsedstva
2. Predlog dnevnega reda in potrditev
3. Poročilo predsednika ZDPS in komisij IO ZDPS (TRK, SK, KLOG)
4. Poročilo Nadzornega odbora ZDPS
5. Poročilo Disciplinske komisije ZDPS
6. Finančno poročilo
7. Odstop predsednika DK in predlog zamenjave članov DK
8. Razpis za predsednika ZDPS
9. Podelitev priznanja ZDPS
10. Razno
Ad1) Otvoritev skupščine in predlog delovnega predsedstva
Skupščino otvori predsednik Zveze Dušan Gorše in na podlagi liste prisotnosti,
katero je potrdila verifikacijska komisija v sestavi Alojz Vengust in Miha Lazar, ter
ugotovila, da je prisotnih osem od deseth društev oz. klubov, ki jih zastopajo
pooblaščenci. Odsotni so pooblaščenci društva oz. kluba: KP Hrast in ŠD Janče.
V skladu z določili 16. člena Statuta je z osmimi (8) prisotnimi pooblaščenci društev
oz. klubov skupščina sklepčna.
V nadaljevanju predsednik Zveze Dušan Gorše predlaga delovno predsedstvo v
sestavi :
- predsednik delovnega predsedstva: Erika Sebanc
- član delovnega predsedstva: Kaja Jamnik
- zapisnikar: Veronika Prohart
- overovatelja zapisnika: Drago Vorih in Stanislav Novak
.
Sklep št. 1: Delovno predsedstvo se soglasno potrdi (8 glasov ZA)
Ad2) Predlog dnevnega reda in potrditev
Predsednica delovnega predsedstva Erika Sebanc prisotne seznani s predlaganim
dnevnim redom:
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1. Otvoritev skupščine in predlog delovnega predsedstva
2. Predlog dnevnega reda in potrditev
3. Poročilo predsednika ZDPS in komisij IO ZDPS (TRK, SK, KLOG)
4. Poročilo Nadzornega odbora ZDPS
5. Poročilo Disciplinske komisije ZDPS
6. Finančno poročilo
7. Odstop predsednika DK in predlog zamenjave članov DK
8. Razpis za predsednika ZDPS
9. Podelitev priznanja ZDPS
10. Razno
Sklep št. 2: Dnevni red se soglasno potrdi (8 glasov ZA).
Ad3) Poročilo predsednika ZDPS in komisij IO ZDPS (TRK, SK, KLOG)
Poročilo predsednika Zveze in komisij Izvršnega odbora ZDPS (Tekmovalnoregistracijske komisije, Sodniške komisije in Komisije za logistiko) so bila predhodno
posredovana društvom oz. klubom v seznanitev preko elektronske pošte.
Predsednik Zveze ob tem izpostavi maksimalno angažiranost članov IO od meseca
marca dalje. Napredki, ki so ob tem nastali so vidni, glede na obdobja, ki so bila pred
tem, vendar so to le temelji za dobro delo Zveze v nadaljevanju. Brez sodelovanja
društev oz. klubov, kateri so tudi ustanovili Zvezo z določenim namenom to ne bi bilo
možno. Društva oz. klube naproša tudi za nadaljno sodelovanje. Predsednik Zveze
poda tudi zahvalo vsem, ki so mu kakorkoli pomagali pri njegovem delu.
Mnenje v zvezi z delom TRK izpostavi g. Tine Lipovšek. Meni, da se TRK s svojim
delom ni maksimalno potrudila, saj se na določene rezultate tekem čaka po več kot
en mesec preden so objavljeni. Obrazložitev poda predsednik Zveze. S tem se
strinja, saj je prišlo do izpada osveževanja podatkov, vendar se bo zadeva v
prihodnje rešila oz. uredila z dodatnim članom. Mesto sekretarja je prevzela Veronika
Prohart, zaradi drugih obveznosti prejšnjega sekretarja, vendar pa prejšnji sekretar
Matej Kršinar, še vedno obdeluje celotno spletno stran Zveze in zadeve, zaradi svoje
odsotnosti in delovne obveznosti uredi v najkrajšem možnem času. Ravno zaradi
tega je potrebna rešitev, kot je dodatni član, ki bi urejal zadeve povezane z
osveževanjem podatkov na spletni strani Zveze.
Predsednik TRK Jože Skrbinek pove, da je bilo vse v zvezi z delom TRK opravljeno,
kot je potrebno.
Sklep št. 3: Poročilo predsednika ZDPS in komisij IO ZDPS (TRK, SK, KLOG) se
soglasno potrdi (8 glasov ZA).
Ad4) Poročilo Nadzornega odbora ZDPS
Poročilo Nadzornega odbora ZDPS je bilo vodstvu Zveze posredovano naknadno,
zato se ga na skupščini prebere in s tem seznani prisotne o delu NO. Poročilo
prebere predsednik Zveze Dušan Gorše, ki pred tem izpostavi, da je NO organ
skupščine in ne organ IO in poziva člane v NO, da se v prihodnje glede tega uredi
vse potrebno.
Sklep št. 4: Poročilo NO se soglasno potrdi (8 glasov ZA).
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Ad5) Poročilo Disciplinske komisije ZDPS
Poročilo DK so vsa društva oz. klubi že prejeli v seznanitev preko elektronske pošte.
Sklep št. 5: Poročilo DK se soglasno potrdi (8 glasov ZA).
Ad6) Finančno poročilo
Finančno poročilo je bilo predhodno posredovano
posamezenga društva oz. kluba v seznanitev članov le teh.

vsem

predstavnikom

Sklep št. 6: Finančno poročilo se soglasno potrdi (8 glasov ZA).
Ad7) Odstop predsednika DK in predlog zamenjave članov DK
Predsednik Zveze Dušan Gorše seznani prisotne, da je predsednik DK Alojz Vengust
posredoval odstopno izjavo. Odstopna izjava je bila posredovana vsem društvom oz.
klubom ZDPS. Predsednik Zveze Dušan Gorše izpostavi, da je bilo sodelovanje med
obema predsednikoma dobro, vendar se ne strinja s tistim delom odstopne izjave, ki
pravi, da organi Zveze niso delovali v skladu s tistim, kar je bilo pričakovano oz.
tistim, kar bi se po mnenju predsednika DK moralo narediti. Članica DK Veronika
Prohart je bila s korespondenčnim glasovanjem iz DK razrešena, ravno zaradi
prevzetja sekretarskih obveznosti Zveze.
Odstop obrazloži predsednik DK Alojz Vengust, ki vztraja pri odstopni izjavi in dela
ne želi nadaljevati. V letošnjem letu se je DK srečevala z veliko težavami, kot je npr:
neresnost članov v disciplinskem postopku glede obravnav v disciplinskem postopku,
ki se jih niso udeležili. Izpostavi zadnji primer člana Zveze v disciplinskem postopku.
Predsenik DK je mnenja, da so prisotni osebni interesi posameznikov v organih
Zveze, kar je mišljeno kot, da si nihče ne upa ali pa noče ukrepati. V tem ne vidi
smisla delovanja DK in ponovno izpostavi svoj odstop.
Predsednik Zveze Dušan Gorše pove in seznani prisotne s predlogom zamenjave
obeh članov DK. To sta Klemen Poljanšek in Slavica Kršinar, ki na to pristajata.
Sklep št. 7: Dosedanjega predsednika DK Alojza Vengust se razreši (6 glasov
ZA, 1 proti, 1 vzdržan).
Soglasno se potrdi nova člana DK, ki sta Klemen Poljanšek in Slavica Kršinar
(8 glasov ZA).
Članica komisije DK Laura Bračič skliče sestanek DK glede imenovanja novega
predsednika DK, ta bo potrjevan preko korespondenčne skupščine (8 glasov
ZA).
Ad8) Razpis za predsednika ZDPS
Predsednik Zveze Dušan Gorše seznani prisotne, da ima vodstvo Zveze - IO mandat
do marca 2016. Marca 2016 se bo organizirala skupščina, ki bo hkrati tudi volilna. V
mescu decembru bo vsem društvom oz. klubom posredovan javni razpis za
predsednika Zveze, hkrati bo objavljen še na spletni strani Zveze.
Sklep št. 8: Javni razpis bo posredovan v mesecu decembru preko elektronske
pošte vsem društvom oz. klubom, hkrati se objavi tudi na spletni strani Zveze
(8 glasov ZA).

Ad9) Podelitev priznanja ZDPS
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Priznanje ZDPS se podeli g. Janezu Bizjaku. Priznanje oz. častno plaketo g. Bizjaku
izroči predsednik Zveze Dušan Gorše, obrazložitev podelitve priznanja, ki ga je
pripravila Erika Sebanc prebere Veronika Prohart.
Ad10) Razno
G. Tine Lipovšek izpostavi problematiko, ki jo je opazil na tekmovanjih, glede ure
začetka naslednjih kol na določenih tekmovanjih, naj se le te organizator tekmovanja
oz. sodniki držijo.
G. Alojz Vengust pove, da se na spisku igralcev Zveze pojavljajo člani, za katere je
vidno, da je bila članarina nazadnje poravnana v letu 2014, s tem TRK opozori na
ažuriranje podatkov.
Predsednik TRK seznani prisotne, da bodo v mesecu decembru prejeli vso potrebno
dokumentacijo glede registracije v prihodnjem letu. Prisotne seznani tudi z
intenzivnim delom Tekmovalnega pravilnika.
Ga. Laura Bračič opozori prisotne glede glasovanja in načina glasovanja »Dormeoobjem topline«.
Skupščina zaključena ob 19:40 uri.

Zapisnikar:

Predsednica delovnega predsedstva:

Veronika Prohart

Erika Sebanc

Overovatelja zapisnika:
Drago Vorih

Stanislav Novak
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