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

ZDPS-Skp/2016-01
Datum: 11.03.2016

Zapisnik redne volilne skupščine
Datum sestanka: 11.03.2016 ob 18:30 uri
Kraj: prostori ŠD Zarja, Ljubljana
Prisotna društva: Arnika Sv. Anton, KP Hrast, PŠD Hribovci, ŠD Janče, BŠD Fužine,
ŠD Sloga, TVD Partizan Domžale, ŠD Zarja, BŠK Krim, DP Velenje.
Odsotna društva: BK Brdo, BŠK Polje.
Seznam društev in prisotnih pooblaščencev se hrani pri sekretarju ZDPS.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine
2. Potrditev delovnih organov skupščine
3. Nagovor dosedanjega predsednika
4. Volitve predsednika ZDPS in članov IO-ja
5. Volitve predsednika NO in članov
6. Predstavitev tekmovalnega koledarja za leto 2016
Ad1) Otvoritev skupščine
Skupščino otvori predsednik Zveze Dušan Gorše, ki nakratko ogovori prisotne
pooblaščence društev glede pomembnosti današnje skupščine.
Na podlagi liste prisotnosti je ugotovljeno, da je prisotnih deset od dvanajstih društev,
ki jih zastopajo pooblaščenci. Odsotni so pooblaščenci društva: BK Brdo in BŠK
Polje.
V skladu z določili Statuta je z desetimi (10) prisotnimi pooblaščenci društev
skupščina SKLEPČNA.
Ad2) Potrditev delovnih organov skupščine
Predsednik Zveze Dušan Gorše predlaga delovno predsedstvo v sestavi :
- predsednica delovnega predsedstva: Laura Bračič, člana: Anton Pleško in
Bogdan Kirbiš
- predsednik volilne komisije: Matej Kršinar, člana: Aleksander Čanč in Klemen
Poljanšek
- zapisnikar: Veronika Prohart
- overovatelja zapisnika: Vlado Rumiha in Miha Lazar
Predsednica delovnega predsedstva Laura Bračič pozove prisotne glede dopolnitve
dnevnega reda, na katerega ni bilo predloga za dodatno točko.
.
Sklep št. 1: Delovne organe skupščine se soglasno potrdi (10 glasov ZA)
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Ad3) Nagovor dosedanjega predsednika
Predsednik Zveze Dušan Gorše ponovno pozdravi prisotne in obrazloži zadevo glede
poročil za preteklo leto, saj so le ta bila že obravnavana na jesenski skupščini in s
tem tudi potrjena.
S to skupščino se zaključuje mandat predsednika Zveze in članov IO-ja. Odziva iz
strani društev glede javnega razpisa za predsednika ZDPS in članov IO-ja, ni bilo.
V nadaljevanju predstavi delovanje Zveze v letu 2015. Zaznati je bilo kar nekaj
sprememb oz. novosti, s poročili so bila vsa društva obveščena o delovanju Zveze.
Predstavnike društev obvesti o ustanovitvi komisije za mednarodno sodelovanje, saj
si v nadaljevanju tako svetovna zveza, kakor tudi ZDPS prizadeva, da bi petanka
postala olimpijski šport, zato je potrebno dobre temelje tekmovalne petanke
vzpostaviti že tukaj v nacionalni Zvezi.
Na današnji skupščini bodo izvoljeni tudi novi člani NO, za katere izpostavi, da se
pričakuje sodelovanje z vodstvom Zveze.
Predsednik Zveze društva obvesti o računih za registracijo v letu 2016. Računi so bili
vsem društvom posredovani v četrtek, 10.03.2016, katerih rok plačila je 15 dni od
izdaje računa.
Na koncu izpostavi in poziva vsa društva glede sodelovanja z Zvezo, saj se bo le na
ta način lahko določena zadeva izpeljala kvalitetno ter se zahvali vsem, ki aktivno
sodelujejo pri vodstvu Zveze oz., ki na kakršenkoli način pripomorejo za dobrobit
slovenske petanke, saj brez podpore le teh bi bilo delovanje Zveze zelo oteženo.
Laura Bračič, kot predstavnica BŠD Fužine pohvali in izrazi zadovoljstvo delovanja
Zveze v letu 2015.
Ad4) Volitve predsednika ZDPS in članov IO-ja
Predsednica delovnega predsedstva pozove predstavnike društev, da izrazijo
mnenje glede volitev predsednika ZDPS in članov IO-ja, saj se na javni razpis za
predsednika ZDPS, kateri je bil posredovan vsem društvom, ni javil nihče.
Predstavnik DP Velenje, Aleksander Čanč, izrazi zadovoljstvo z delovanjem
dosedanjega vodstva Zveze. Kot društvo si želijo, da vodstvo Zveze ostane v enaki
sestavi kot do sedaj.
Predsednik Zveze Dušan Gorše pove, da je vodstvo Zveze pripravljeno podaljšati
mandat za obdobje marec 2016 - marec 2017 in predstavi delovanje za v naprej, v
primeru izvolitve glede: dvigovanja kvalitete sojenja (informacija glede kartonov
razdeljena vsem društvom neposredno na skupščini); priprava glede testa
alkoholiziranosti za leto 2017 in v nadaljnje; nabava računalnika in tiskalnika za
potrebe Zveze; zagotovitev večje količine reprezentančnih oblačil - za nadaljna leta in
z namenom uporabe enotnih oblačil za reprezentance.
Vsi sestanki organov IO bodo objavljeni na spletni strani Zveze, saj se le tako lahko
člani neposredno seznanijo z delom organov v Zvezi in pa v končnih poročilih na
koncu leta.
Predsednica delovnega predsedstva pozove pooblaščence društev z dvigom rok, v
kolikor se strinjajo z nadaljevanjem vodstva Zveze, kot je bil do sedaj, za obdobje
enega (1) leta, do marca 2017.
Vsa prisotna društva oz. pooblaščenci društev se strinjajo z nadaljevanjem vodstva,
kot je bilo do sedaj.
Dušan Gorše se društvom zahvali za izkazano zaupanje in ponovno izvolitev ter
društva obvesti tudi o spremembi glede podpredsednika Zveze. Na mesto
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podpredsednika Zveze se določi Stanislava Novaka. Funkcijo podpredsednika
Zveze, je pred tem opravljala Erika Sebanc, ki sedaj postane član IO.
Predsednica delovnega predsedstva čestita predsedniku Zveze in članom IO-ja za
ponovno izvolitev ter jim zaželi vse dobro ob ponovnem vodenju.
Sklep št. 2: Za predsednika Zveze se izvoli oz. soglasno potrdi Dušana Goršeta
vključno z dosedanjimi člani IO-ja (10 glasov ZA).
Za podpredsednika se soglasno potrdi Stanislava Novaka (10 glasov ZA), za
članico IO-ja se soglasno potrdi Eriko Sebanc (10 glasov ZA).
Ad5) Volitve predsednika NO in članov
Obvestilo društvom glede izteka mandata NO v mesecu marcu je bilo posredovano
društvom v vednost, preko elektronske pošte. Izvoljen NO bo deloval v mandatu
marec 2016 - marec 2020, torej za obdobje štirih (4) let.
Na mesto NO se javijo naslednji kandidati: Anton Pleško, predstavnik ŠD Janče;
Miha Lazar, predstavnik BŠK Krim; predstavnik PŠD Hribovcev predlaga Mateja
Kršinarja ter predstavnik ŠD Sloga predlaga Barbaro Lemut.
Laura Bračič, predsednica delovnega predsedstva pozove pooblaščence društev z
dvigom rok, v kolikor se strinjajo s kandidati za NO.
Vsa prisotna društva oz. pooblaščenci društev se strinjajo s kandidati za NO.
Novo izvoljeni člani NO tekom skupščine med seboj določijo predsednika oz.
predsednico NO - Barbaro Lemut.
Sklep št. 3: Soglasno se potrdi NO za obdobje marec 2016 - marec 2020 v
sestavi: Barbara Lemut, Matej Kršinar, Anton Pleško in Miha Lazar. Novo
izvoljeni člani NO tekom skupščine med seboj določijo predsednika oz.
predsednico NO - Barbaro Lemut (10 glasov ZA).
Ad5) Predstavitev tekmovalnega koledarja za leto 2016
Koledar za tekmovanja v letu 2016 pod okriljem ZDPS je objavljen na spletni strani
Zveze. Koledar za ligaško tekmovanje in koledar za družabna tekmovanja bosta
objavljena v kratkem in prav tako dosegljiva na spletni strani Zveze.
Predsednik Zveze naproša društva, da vsa vprašanja, ki so vezana na določen organ
Zveze, pošiljajo neposredno na elektronsko pošto posamičnega organa Zveze.
Skupščina zaključena ob 20:00 uri.

Zapisnikar:

Predsednica delovnega predsedstva:

Veronika Prohart

Laura Bračič
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Overovatelja zapisnika:
Vlado Rumiha

Miha Lazar
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