ZVEZA DRUŠTEV PETANKE SLOVENIJE
Balinarska pot 7
1260 Ljubljana
Slovenija

ZDPS-Skp/2017-04
ZAPISNIK IZREDNE SKUPŠČINE ZDPS V LETU 2017
Datum: 27. 10. 2017
Kraj: sedež ZDPS, Ljubljana
Prisotna društva: ŠD Sloga, Arnika sv. Anton, BŠD Fužine (Medvedi), BŠK Polje (Vila
Ana), BŠK Krim (Bobri), KP Hrast, DP Velenje, ŠD Zarja (Žabci), BK Brdo, Čatež.
Odsotna društva: /
Lista prisotnih pooblaščencev društev je priloga zapisnika in se hrani pri sekretarju.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles
Predlog dnevnega reda in njegova potrditev
Odstopna izjava članov Nadzornega odbora
Informacija Izvršnega odbora ZDPS v zvezi z odstopno izjavo
Razrešitev članov Nadzornega odbora
Volitve članov Nadzornega odbora
Delno letno poročilo Nadzornega odbora za leto 2017 (do 30.09.2017)
Razno

Ad1) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles
Predsednik ZDPS Dušan Gorše je uvodoma pozdravil prisotne predstavnike društev
in izrekel toplo dobrodošlico vsem prisotnim na skupščini.
Predlagal je delovno predsedstvo v sestavi:
-predsednik delovnega predsedstva: Janez Bizjak ml.
-zapisnikar: Klemen Poljanšek
-člana delovnega predsedstva: Milena Mikec, Laura Bračič
-volilna komisija: Kaja Jamnik, Rode Franci ml., Larisa Bračič
-verifikacijska komisija: Vinšek Branko, Aleksander Čanč
-overovatelja zapisnika: Simon Bračič, Anton Pleško
Predlog je dal na glasovanje. Delovno predsedstvo je bilo potrjeno z 12 glasovi za.
Sklep št.1) Delovni organi skupščine so bili soglasno potrjeni (12 glasov za).
Ad2) Predlog dnevnega reda in njegova potrditev
Z besedami predsednika delovnega predsedstva se otvori skupščina.
Predsednik delovnega predsedstva Janez Bizjak ml., da na glasovanje predlog
dnevnega reda, ter povpraša za morebitne spremembe in dopolnitve le-tega.
Sklep št.2) Predstavniki klubov soglasno potrdijo dnevni red(12 glasov ZA)
Ad3) Odstopna izjava članov Nadzornega odbora
Predsednik delovnega predsedstva preda besedo predsednici NO Barbari Lemut za
obrazložitev njihovega odstopa.
Barbara Lemut prebere obrazložitev odstopa NO ZDPS.(obrazložitev NO se hrani v arhivu
ZDPS v fizični obliki).
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Predsednik delovnega predsedstva odpre razpravo na odstopno izjavo Nadzornega odbora.
Jože Skrbinek želi podrobno pojasnilo in razloge za odstop članov NO, ob tem pa poudari
pozitivno mnenje NO na delovanje Zveze za leto 2016. Mnenja je, da vsi našteti razlogi
zadevajo stvari iz leta 2016, v katerem je Nadzorni odbor podal pozitivno mnenje na delo Zveze
in Izvršnega odbora.
Barbara Lemut poda odgovor na vprašanje predstavnika Sloge, ki je zapisan v odstopni izjavi
NO.
Skrbinek Jože pove še, da se mu zdi odstopna izjava zavajajoča, ter da v odstopni izjavi ni
zasledil pomankljivosti, ki se nanašajo na delo zveze v letu 2017, in ponovno poziva NO k
obrazložitvi odstopne izjave, ki naj bi zadevala leto 2017 in na katero bi bila smiselna odstopna
izjava, v nasprotnem primeru je mnenja, da bi se to moralo zgoditi že lani.
Predsednik ZDPS izrazi strinjanje s Skrbinkom, ter še enkrat poudari pozitivno mnenje NO na
prejšnji skupščini. Pove, da problem izvira od nekod drugod in je presenečen nad dejstvom,
da so odstopili vsi člani NO istočasno. Pove tudi, da je bila na sejah IO vedno prisotna samo
Barbara Lemut kot članica NO, ter povpraša za mnenje tudi ostalih članov NO ZDPS.
Predsednica NO Barbara Lemut pove, da so na 5. seji NO člani sklenili, da ob odstopu Barbare
Lemut NO odstopi kolektivno.
Miha Lazar poudari, da je bilo mnenje Nadzornega odbora vedno skupno, kljub temu, da je
sestankom IO ZDPS vedno prisostvovala samo predsednica NO.
Predstavnica kluba Medvedov iz Fužin Laura Bračič pove, da tudi v njihovem klubu člani niso
seznanjeni z natančnimi razlogi za odstop NO, saj v odstopni izjavi niso bili navedeni.
Predsednik ZDPS še enkrat pozove člane NO glede njihovih razlogov za odstop.
Anton Pleško pove, da še vedno podpira delovanje predsednice NO ZDPS Barbare Lemut,
ampak v kolikor le-ta ne želi več opravljati te funkcije, jo podpira in zato tudi odstopa istočasno.
Aleksander Čanč sprašuje člane NO ZDPS, zakaj nihče razen Barbare Lemut ni bil prisoten
na sestankih IO ZDPS.
Miha Lazar pove, da so za to odločili na sestanku NO ZDPS in Barbaro Lemut pooblastili, da
zagovarja mnenje NO v imenu vseh članov.
Jože Skrbinek ponovno želi konkretne odgovore v zvezi z odstopom NO ZDPS.
Barbara Lemut kot odgovor na to še enkrat prebere 4. dopis IO ZDPS.(4.dopis IO ZDPS se
hrani v arhivu ZDPS)
Predsednik delovnega predsedstva pove, da je bilo možno vse pomankljivosti predstaviti tudi
Disciplinski komisiji ZDPS.
Predsednica NO pove, da ni bilo podanega nobenega predloga na DK ZDPS.

Sklep št.3) Skupščina ZDPS sprejme informacijo o odstopni izjavi članov NO
ZDPS(12 glasov ZA).
AD4) Informacija Izvršnega odbora ZDPS v zvezi z odstopno izjavo
Predsednik ZDPS predlaga, da se prebere tudi informacija članov IO ZDPS.
Predsednik delovnega predsedstva Janez Bizjak ml. preda besedo predsedniku ZDPS, ki z
informacijo ponovno seznani skupščino.
Predsednik delovnega predsedstva povpraša za mnenje člane NO ZDPS.
Pleško Anton pove, da je v tej informaciji obravnavana samo Barbara Lemut, za katero še
vedno trdi, da je delala dobro in pošteno kot predsednica NO.
Predstavnik ekipe Bobrov Žiga Kobal se strinja z mnenjem Antona Pleška.
Skrbinek Jože pove, da se je IO ZDPS želel sestati s člani NO v zvezi z delovanjem Barbare
Lemut.
Predsednik ZDPS sprašuje zakaj NO odstopa ravno sedaj, ko je IO ZDPS želel stopiti na žogo
in urediti razmere in odnose z NO ZDPS.
Vorih Drago sprašuje IO ZDPS, ali je informacija namenjena Barbari Lemut kot predsednici
NO ali kot posameznici in članici Zveze.
Babrbara Lemut poudari komunikacijski šum, ki je nastal med IO in NO ZDPS.
Damjan Lukman ne razume delovanje Barbare Lemut, enkrat kot članice Zveze enkrat pa kot
predsednice NO. Mnenja je, da bi kot predsednica NO morala tudi tako delovati.
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Žiga Kobal se strinja z mnenjem Lukmana, vendar pa še enkrat poudari kolektivni odstop, saj
meni, da glede na besede so vedno delovali enotno.
Predsednik ZDPS pove, da se IO ni obrnil niti proti Nadzornemu odboru niti proti Barbari
Lemut, zato mu ni jasen odstop NO.
Skrbinek Jože poudari, da se je potrebno zavedati določene funkcije v Zvezi in ne kot osebnosti
v Zvezi.

Sklep št.4) Skupščina ZDPS se seznani z informacijo IO ZDPS (12 glasov za)
Ad5) Razrešitev članov Nadzornega odbora
Člani NO ZDPS ponovno potrdijo svojo odstopno izjavo in od nje ne odstopajo.
Predsednik ZDPS predlaga, da se v sklep doda, da se IO ZDPS sestane z NO ZDPS
in poskuša poiskati rešitev za nadaljnje delo in sodelovanje v Zvezi.
Predsednik delovnega predsedstva sprašuje člane NO ali so pripravljeni sprejeti
predlog predsednika ZDPS.
Rode Žan pove, da je to že drugo izsiljevanje sodelovanja med NO in IO ZDPS, kot
prvo z sprejetjem Poslovnika o delu NO na prejšnji skupščini, sedaj pa s sestankom.
Laura Bračič sprašuje, kaj se zgodi v primeru odstopa članov NO ZDPS.
Predsednik delovnega predsedstva seznani skupščino o ukrepih v primeru odstopa
NO.
Sklep št.5) Skupščina ZDPS sprejema razrešitev članov NO ZDPS.
(10 glasov za 2 proti)
Ad6)Volitve članov NO ZDPS
Predsednik delovnega predsedstva predlaga za člane volilne komisije :
Predsednik : Rode Franci ml
Člana : Kaja Jamnik, Larisa Bračič
Aleksander Čanč predlaga za nove člane NO ZDPS : Antona Pleška, Bizjak Janeza
ml., Branka Vinška
Laura Bračič predlaga Tomaža Kisovca.
Ostalih predlogov ni.
Predstavnik ŠRD Čatež Darc Erdeljc zapusti skupščino.
Predsednik delovnega predsedstva pojasni časovno delovanje novo izvoljenega NO
ZDPS, ki traja do marca 2020.
Vinšek Branko zavrne kandidaturo.
Predsednik delovnega predsedstva predlaga Aleksandra Čanča za člana NO.
Franci Rode ml. kot predsednik volilne komisije predlaga, da se glasuje za vse štiri
kandidate istočasno – Tomaž Kisovec, Aleksander Čanč, Janez Bizjak ml., Anton
Pleško
Sklep št.6) Skupščina potrdi volilno komisijo v sestavi - predsednik : Rode Franci
ml. , člana : Kaja Jamnik, Larisa Bračič.
(11 glasov ZA)
Sklep št.7) Predsednik delovnega predsedstva predlaga javno glasovanje.
(11 glasov ZA)
Sklep št.8) Skupščina soglasno potrdi istočasno glasovanje vseh 4 kandidatov.
(11 glasov ZA)
Sklep št.9) Člani skupščine soglasno potrdijo nove člane NO ZDPS.
(11 glasov ZA)
Sklep št.10)Člani NO ZDPS na svoji prvi seji NO ZDPS določijo predsednika NO
ZDPS.
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AD7) Poročilo delnega poročila NO ZDPS
Barbara Lemut predstavi delno poročilo NO ZDPS, ki je na sami skupščini predstavljen
in oddan tudi vsem predstavnikom klubom.
Delno poročilo se hrani v arhivu ZDPS v fizični obliki.
Sklep št.11) Skupščina ZDPS sprejema informacijo o delu NO ZDPS od 1.1.2017
do 30.9.2017 (11 GLASOV ZA)

AD8) RAZNO
Predsednik ZDPS razglasi rezultate v zvezi z udeležbo na mednarodnem tečaju za
sodnike.
Predsednik delovnega predsedstva se zahvali predstavnikom klubom in ostalim
udeležencem skupščina za udeležbo.

Skupščina je bila zaključena ob 20.45.

Zapisnikar:

Predsednik delovnega predsedstva:

Klemen Poljanšek

Janez Bizjak ml.

_______________________

__________________________

Overovatelja zapisnika:
Simon Bračič
________________________
Anton Pleško
________________________
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