ZVEZA DRUŠTEV PETANKE SLOVENIJE
Izvršni odbor
Linhartova cesta 47
1000 Ljubljana
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ZDPS-IO/2018-06

Zapisnik 4. sestanka Izvršnega odbora
Datum sestanka: 29.3.2018, ob 18:30 uri
Kraj: Sedež Zveze, ŠD Zarja, Ljubljana
Prisotni: Dušan Gorše, Klemen Poljanšek, Darc Erdeljc, Erika Sebanc, Jože
Skrbinek, Iris Vencelj, Simon Bračič
Odsotni: Sebastjan Kokalj,
Ostali prisotni: Kaja Jamnik, Laura Bračič
Dnevni red:
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Otvoritev
Stroškovna razdelitev sredstev ZDPS
Skupna organizacija tekmovanja BZS in ZDPS
Informacija v zvezi z dopisom s strani CEP-a
Dodatno financiranje Zveze
Višina sodniške točke za sezono 2018
Obdelava osebnih podatkov v društvih
Tekoče zadeve
Razno

Ad1) Otvoritev
Predsednik ZDPS Dušan Gorše na začetku četrtega sestanka izvršnega odbora
Zveze pozdravi vse prisotne. Na kratko seznani prisotne z točkami dnevnega reda.
Ad2) Stroškovna razdelitev sredstev ZDPS
Predsednik ZDPS pred besedo Eriki Sebanc.
Erika Sebanc seznani člane IO ZDPS s finančnim stanjem Zveze z dne 30.3.2018.
Podpredsednica seznani člane izvršnega odbora tudi z programi dela ter
stroškovnimi ocenami, ki so jih podale posamezne komisije za delovanje v letu 2018.
Ob pregledu vseh stroškovnih ocen komisij za delovanje v tekočem letu je bilo
ugotovljeno, da skupni znesek presega za več kot dvakrat celoten proračun ZDPS.
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Glede na ugotovljeno finančno stanje Zveze ter programov posameznih komisij
predsednik ZDPS predlaga članom izvršnega odbora, da se v zvezi s tem najprej
določijo prioritete aktivnosti, ki se bodo dogajale v letošnjem letu, v okviru finančnega
proračuna ZDPS.
Predsednik ZDPS meni, da je v prvi vrsti potrebno zagotoviti denar, ki je namenjen
obstoju in delovanju Zveze nato reprezentančnim aktivnostim in tudi sredstva
namenjena za področje dela z mladino.
Predsednik TRK seznani člane IO ZDPS z okvirnimi stroški udeležbe moške
reprezentance na svetovnem prvenstvu v Kanadi ter ženske reprezentance na
evropskem prvenstvu v Franciji.
Erika Sebanc seznani predsednika TRK ter člane IO ZDPS v zvezi z informacijo
povezovanja s turističnimi agencijami, posebej na področju v zvezi z rezervacijo
letalskih kart za reprezentance.
Skrbinek Jože predlaga, da se člani IO ZDPS v najhitrejšem možnem času
pozanimajo pri turističnih agencijah za ponudbe letalskih kart v primeru odhoda
moške reprezentance na svetovno prvenstvo v Kanado.
Predsednik ZDPS se s predlogom strinja ter nalaga nalogo Darcu Erdeljcu kot
odgovornemu za delo na tem področju, da se najkasneje do 7.4.2018 pozanima pri
turističnih agencijah za ponudbo in možnost rezervacije ter nakupa letalskih kart.
Predsednik TRK predlaga, da si zavarovanje v primeru udeležbe na svetovnem
prvenstvu v Kanadi krije vsak reprezentant sam.
V zvezi z zavarovanjem članov Zveze predsednik ZDPS predlaga, da se najprej
zavaruje poletni petankarski tabor mladine.
Iris Vencelj ponovno obrazloži ponudbo zavarovalniške pogodbe v zvezi s
tekmovanji, tabori in ostali aktivnostmi pod okriljem ZDPS.
Predsednik TRK seznani člane IO ZDPS z stroški Zveze morebitne udeležbe na
sredozemskih igrah v Tarragoni. Olimpijski komite Slovenije si prizadeva pokriti vse
stroške udeležbe na igrah, v kolikor to ne bo izvedljivo bo strošek ZDPS cca. 20%
TRK ZDPS je kot prioriteti za letošnje leto v ospredje postavila udeležbo moške
reprezentance na svetovnem prvenstvu v Kanadi ter ženske reprezentance na
evropskem prvenstvu v Franciji.
Laura Bračič poda vprašanje v zvezi z udeležbo ekipe mladih na mednarodnem
tekmovanju v Franciji.
Predsednik ZDPS pove, da finančno stanje letos zaenkrat ne dopušča udeležbe
mladih na mednarodnem tekmovanju.
Skrbinek Jože poda mnenje, da v primeru pridobitve dodatnih sredstev tudi odhod
mladincev na evropsko prvenstvo v Španijo ni izključen. .
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Vodja KM predstavi stroškovno konstrukcijo v zvezi z organizacijo poletnega
petankarskega tabora za mlade.
Skrbinek Jože seznani prisotne v zvezi z možnostjo povabila francoskega trenerja
Raulija v Slovenijo. Potrebno je čimprej določiti kraj in čas tabora mladih in pridobiti
informacijo o finančnem strošku v primeru, da se povabi trenerja iz Francije (Rauli) v
Slovenijo. Pri pridobivanju informacij neposredno sodelujeta KM in TRK.
Sklep št.1) Darc Erdeljc pridobi pri turističnih agencijah najkasneje do 7.4.2018
informacijo v zvezi z možnostjo cenejše rezervacije ter nakupa letalskih kart za
udeležbo moške reprezentance na svetovnem prvenstvu v Kanadi in o tem
obvesti IO ZDPS.
Sklep št.2) Člani IO ZDPS se seznanijo s stroškovnimi konstrukcijami udeležbe
članskih reprezentanc na prvenstvih. Člani IO ZDPS potrdijo udeležbo moške
reprezentance na svetovno prvenstvo v Kanadi ter ženske reprezentance na
evropskem prvenstvu v Franciji.
Sklep št.3) Zavarovanje v zvezi z udeležbo moške reprezentance na svetovnem
prvenstvu v Kanadi si krije vsak udeleženec sam.
Ad3) Skupna organizacija tekmovanja BZS in ZDPS
Predsednik ZDPS seznani člane IO ZDPS z informacijo v zvezi s potekom priprav
skupnega tekmovanja med BZS in ZDPS.
Sklep št.4) Predsednik se dogovori s predsednikom BZS g.Kofol Sandijem za
skupni sestanek z g.Sodecom (BŠK Krim). Po uskladitvi na skupnem sestanku,
TRK pripraviti sistem tekmovanja in vabilo za tekmovanje.
Ad4) Informacija v zvezi z dopisom s strani CEP-a
Predsednik ZDPS seznani člane IO ZDPS v zvezi z informacijo, ki je prišla s strani
CEP-a v zvezi z prestopi igralcev petanke med državami.
Sklep št.5) TRK pripravi odgovor na pismo s strani CEP-a, ter ga posreduje
predsedniku ZDPS.
Ad5) Dodatno financiranje Zveze
Erika Sebanc želi, da se v zvezi z dodatnim financiranjem Zveze pridobi čim večje
število naslovov podjetij ter oseb kot morebitnih sponzorjev oziroma donatorjev
ZDPS.
Erika Sebanc predlaga, da se na področju pridobivanja dodatnih sredstev
sestavi/ustanovi marketinška ekipa.
Sklep št.6) Člani IO ZDPS ter predsedniki komisij ZDPS do 15.4.2018 pridobijo
naslove podjetij oziroma oseb morebitnih donatorjev oziroma sponzorjev
ZDPS. Pridobljeni naslovi se posredujejo na KFM ZDPS.
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Sklep št.7) Člani IO ZDPS do 15.4.2018 podajo predloge za sestavo
marketinške ekipe za področje pridobivanja dodatnih sredstev za Zvezo.

Ad6) Višina sodniške točke za leto 2018
Predsednik SK predlaga, da višina sodniške točke ostane enaka kot lansko leto in
sicer 1,5.

Sklep št.8) Člani IO ZDPS se seznanijo z predlogom sodniške komisije. Višina
sodniške točke za leto 2018 ostaja 1,5.
Ad7) Obdelava osebnih podatkov v društvih
Podpredsednica Erika Sebanc seznani člane IO ZDPS z informacijo v zvezi z
informacijskim pooblaščencem, ki je pripravil mnenje s področja varstva osebnih
podatkov, ki se opredeljuje do obdelave osebnih podatkov v zvezi z delovanjem
društev po novi Splošni uredbi o varstvu podatkov (Splošna Uredba (EU) 2016/679),
ki se bo pričela uporabljati dne 25. 5. 2018 in bo »nasledila« sedanji Zakon o varstvu
osebnih podatkov (ZVOP-1).
Predsednik ZDPS predlaga, da se v komisijo za obdelavo osebnih podatkov članov
ZDPS in vseh povezanih z njo vključi člana TRK, podpredsednico ter sekretarja
ZDPS.

Sklep št.9) Člani IO ZDPS se seznanijo z informacijo v zvezi s spremembo
zakona o varstvu osebnih podatkov.
Sklep št.10) Komisija za delovanje na področju uskladitve z novim zakonom se
formira v sestavi : Erika Sebanc-vodja, Kaja Jamnik, Klemen Poljanšek.

Ad8) Tekoče zadeve
Predsednik ZDPS opozori na pojavljanje reprezentantov v aktualnih reprezentančnih
oblačilih na aktivnostih in tekmovanjih, ki niso pod okriljem ZDPS.
Predsednik TRK bo opozoril selektorje reprezentanc v zvezi z nošenjem državnih
oblačil reprezentantov na aktivnostih, ki niso pod okriljem ZDPS.

Sklep št.11) Člani IO ZDPS se seznanijo z informacijo predsednika ZDPS.
Sklep št.12) Aktualna državna oblačila reprezentance se na aktivnostih in
tekmovanjih, ki niso pod okriljem ZDPS smejo nositi samo v primeru
predhodne odobritve IO ZDPS.
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Ad9) Razno
Pod točko razno razprave ni bilo.

Sestanek zaključen ob 21:15 uri.
Zapisal:
Sekretar ZDPS
Klemen Poljanšek

Predsednik ZDPS:
Dušan Gorše
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