
 

 

 

Zapisnik izrednega zbora članov 
Ljubljana, 20.12.2017 

 
Zbor se je izvedel v prostorih Športnega centra Triglav in se je pričel ob 17:30. 

 
Na zboru članov so bili prisotni predstavniki in pooblaščenci sledečih društev: 

Plesni klub Ples Plus, Plesno društvo AKS dance studio, Športni klub Tial, Športni 
klub Twist Nova Gorica, Športno društvo Ares, Športno društvo Pike, Športno 

društvo Sovice, Športno društvo Oziris, Športno društvo Zmajčice, Športno 
kulturno društvo Feniks Dol pri Hrastniku, Športno društvo Frklje, Športno 

kulturno društvo Leaders in Športno kulturno društvo POM-PON 2000. 
 

Od izvršnega odbora sta bila prisotna: Predsednik Martin Tuš in podpredsednica 

Tamara Tuš. Ostali člani izvršnega odbora so bili opravičeno odsotni. Marko 
Sabol je bil prisoten pri verifikaciji zbora članov in ugotavljanju sklepčnosti, nato 

pa je zbor članov zapustil. 
 

Verifikacijska komisija: 
Verifikacijska komisija v sestavi Tamara Tuš in Marko Sabol je ugotovila, da je 

bilo na zboru članov prisotnih 13 članov, zato je bil zbor članov skladno z 19. 
členom statuta sklepčen. 

 
 

PREDLAGAN DNEVNI RED: 

1. Predlog spremembe obdobja tekmovalne sezone ter finala državnega 

prvenstva. 
2. Razno 

Predlog sklepa: 

Potrdi se predlagan dnevni red. 

Sklep je bil sprejet soglasno. 

1. Predlog spremembe obdobja tekmovalne sezone ter finala državnega 
prvenstva. 

Predsednik je uvodoma na kratko povzel predlog sistema tekmovalne sezone, 
ki so ga člani prejeli v gradivu hkrati pa obvestil člane, da je po pogovorih z 

nekaterimi trenerji in predstavniki društev ugotovil, da se večini članov predlog 
zdi neprimeren in je predlagal, da se predlog kot tak v celoti zavrže. Člani so se 
s tem predlogom strinjali. 



 

 

Predsednik je nato predstavil nov predlog sistema tekmovalne sezone: 
 

Predlog sklepa: 
 

 Sezona ostane vezana na šolsko leto. 
 

 Finale državnega prvenstva je v začetku aprila. 
 Termini kvalifikacijskih tekmovanj so okvirni, obdobje pa je fiksno: 

1. Kvalifikcijsko tekmovanje: Konec novembra ali začetek decembra 
2. Kvalifikacijsko tekmovanje: Tretji vikend v januarju. 

3. Kvalifikacijsko tekmovanje: Začetek februarja 
4. Kvalifikcijsko tekmovanje: Začetek marca 

 
IO pripravi razpis za vse štiri kvalifikacijske termine. Razpis vsebuje objektivne 

kriterije kot so (tradicija tekmovanja, cena na tekmovalca, dvorana v kateri se 

tekmovanje izvede, nagradni sklad, predhodno tekmovanje, kdo ponudi 
medalje, pokale...) ter druge pogoje, ki jih mora izpolnjevati kandidat za 

organizatorja. 
 

IO pripravi razpis do 15.1.2018 v katerem določi ostale roke (rok za prijavo, rok 
za objavo rezultatov, ipd.) 

 
Društva lahko organizirajo ne-kvalifikacijsko tekmovanje tudi v svojem terminu. 

Pri organizaciji takega tekmovanja organizator ni zavezan razpisati vseh 
kategorij za državno prvenstvo. 

 
Člani so o predlogu razpravljali v smislu razumevanja sistema, predvsem razpisa 

in podali nekaj dobrih predlogov, kaj bi razpis moral vsebovati in katera področja 
bi morala biti dodana v razpis. 

 

Predlog sklepa: 
Potrdi se predlagani sistem tekmovalane sezone. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

2. Razno: 

Skladno s sklepom zbora članov iz dne 16.6.2017, da morajo imeti vsi trenerji 

na tekmovanjih od 1.1.2018 ustrezno usposobljenost ali izobrazbo, ter glede na 
sprejetje novega zakona o športu, ki je možnost ponovnega razpisa 

usposabljanja prve stopnje onemegočil je predsednik predlagal sledeči sklep: 
 

»Vsi trenerji, ki pogoja usposobljenossti ali izobrazbe ne bodo 
izpolnjevali morajo podpisati izjavo o tem, da se bodo usposabljanja 

udeležili ob prvi priliki. Obrazec bo pripravil izvršni odbor in ga 
posredoval vsem društvom, ki ga bodo morala posredovati vsem 



 

 

trenerjem, ki (še) ne bodo imeli ustrezne usposobljenosti ali izobrazbe 
in bodo uradni trenerji na tekmovanjih.« 

 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
Zbor je bil zaključen ob 19. uri. 

 
Zapisal: Martin Tuš. 

                   


