ZVEZA DRUŠTEV PETANKE SLOVENIJE
Izvršni odbor
Linhartova cesta 47
1000 Ljubljana
Slovenija

ZDPS-IO/2018-07

Zapisnik 5. sestanka Izvršnega odbora ZDPS
Datum sestanka: 07.05.2018, ob 19.30 uri
Kraj: sedež Zveze, Ljubljana
Prisotni: Dušan Gorše, Erika Sebanc, Klemen Poljanšek, Iris Vencelj, Simon Bračič,
Darc Erdeljc
Ostali prisotni : Matevž Dovžan, Srečko Španič, Laura Bračič
Odsotni: Jože Skrbinek, Sebastjan Kokalj
Dnevni red:
1. Otvoritev
2. Mladina
3. Reprezentančna aktivnosti
4. Dopis Poljske petankarske Zveze
5. Skupna organizacija tekmovanja BZS in ZDPS
6. Pregled finančnega pravilnika
7. Finančno stanje ZDPS
8. GDPR uskladitev
9. Razno

Ad1) Otvoritev
Dušan Gorše otvori 5. sestanek IO ZDPS ter v uvodnih besedah pozdravi vse
prisotne in predstavi predlagan dnevni red sestanka.
Ad2) Mladina
Predsednica KM Laura Bračič pove, da je bilo na začetnih treningih mladine obisk
mladih kar nekoliko presenetljivo upadel, člani komisije pa se bodo potrudili in
angažirali za večjo udeležbo mladincev v nadaljevanju leta.
Poletni petankarski tabor za mladino je predviden v začetku meseca avgusta 6.8.10.8.2018 v Velenju. Tabor pa bo letos Komisija izvedla v petih dneh, kar je v
primerjavi z lanskoletnim za dva dneva daljši.
Laura Bračič izpostavi vprašanje normative koliko odraslih oseb na število otrok je
optimalno predvidevano oziroma potrebno na poletnem taboru petanke..
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Dušan Gorše pove, da so se stiki z državami na kongresu, ki je potekal v začetku
aprila dobro navezali in se bodo uporabili tudi na področju mladine v prihodnje.
Erika Sebanc opozori na kritiko staršev mladih petankarjev v zvezi z
alkoholiziranostjo tekmovalcev na tekmovanjih petanke.
Erika Sebanc seznani prisotne z informacijo v zvezi z ustanovitvijo komisije za delo z
mladimi v Luksemburgu ter potencialno možnem sodelovanju med državama. V
mesecu juniju se v Luksemburgu pripravlja turnir za mlade petankarje ter ženske, na
katerega vabilo bomo še prejeli po elektronski pošti.
Sklep št.1) KM pripravi finančno konstrukcijo izvedbe poletnega petankarskega
tabora za mlade ter ga posreduje članom IO ZDPS v potrditev.
Ad3) Reprezentančne aktivnosti
Kanada (moška reprezentanca)
Španič Srečko pove, da so letalske karte za odhod zakupljene za 5 ljudi. Trajanje
odprave v Kanado je 10.9-17.9.2018. Trenutna ocena stroškov poti je cca.3500€,
dodatne stroške pa bodo predstavljale še potrebne ureditve dovoljenj za vstop v
Kanado.
Selektor opozori, da je za udeležbo na svetovnem prvenstvu potrebno urediti tudi
nakup darila za organizatorje.
Francija (ženska reprezentanca)
Matevž Dovžan pove, da priprave ženske reprezentance potekajo po programu
zastavljenem na začetku koledarskega leta. Treningi kandidatk se zaenkrat izvajajo
enkrat tedensko, v prihodnje pa se bodo treningi povečali na dvakrat tedensko.
Dovžan predstavi tudi okvirno stroškovno oceno udeležbe na evropskem prvenstvu v
Franciji, ki znaša cca. 2700€-3000€

Tarragona 2018
Dovžan predstavi IO ZDPS tudi izbor reprezentantov ter vodje odprave izbranih za
odhod na sredozemske igre v Tarragono : moška reprezentanca : Antonijević Dragan
in Sever Gregor; ženska reprezentanca : Jamnik Kaja in Kujavec Darinka; vodja
odprave : Dovžan Matevž
Predsednik ZDPS Dušan Gorše seznani prisotne z informacijami pridobljenimi iz
Olimpijskega komiteja Slovenije v zvezi z odhodom slovenske petankarske
reprezentance v Tarragono ter elektronskega pogovora med predstavnikom OKS ter
vodjo projekta Tarragona za ZDPS Skrbinek Jožetom.
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Simon Bračič opozori na potek kartice Zveze v mesecu juliju.
Sklep št.2) IO ZDPS se seznani s potekom priprav na udeležbo na mednarodna
tekmovanja članskih reprezentanc ter okvirnimi stroškovnimi konstrukcijami
udeležb.
Sklep št.3) Člani IO ZDPS bodo na naslednjem sestanku IO ZDPS obravnavali
informacije v zvezi z udeležbo naše reprezentance na sredozemskih igrah v
Tarragoni. Na sestanku IO ZDPS bodo v zvezi s tem sprejeti tudi nekateri
sklepi.
Sklep št.4) IO ZDPS bo na naslednjem sestanku sprejel sklep v zvezi s časom
udeležbe reprezentantov in selektorjev na mednarodnih tekmovanjih(prihododhod).
Sklep št.5) Blagajnik ZDPS poskrbi za izdajo nove kartice ZDPS, ter postane
nosilec nove kartice Zveze.

Ad4) Dopis Poljske petankarske Zveze
Predsednik ZDPS Dušan Gorše seznani člane IO ZDPS v zvezi z dopisom poljske
petankarske Zveze o spremebi datuma CC Poljske.
Člani IO ZDPS se strinjajo, da v zvezi s tem TRK v navezi z predsednikom pripravi
odgovor na dopis.
Sklep št.6) TRK bo v dogovoru z predsednikom ZDPS pripravil odgovor na
dopis ter ga posredoval članicam Centrope Cupa.

Ad5) Skupna organizacija tekmovanja BZS in ZDPS
Predsednik ZDPS seznani člane IO ZDPS z informacijo v zvezi z napredkom pri
organizaciji skupnega tekmovanja.
Organizacija skupnega tekmovanja poteka v dobrem tempu. Pripravlja se že prijava
dogodka na upravni enoti, obvestila in vabila na tekmovanje itd.
Sklep št.7) Člani IO ZDPS se seznanijo z informacijo v zvezi z organizacijo
skupnega tekmovanja BZS in ZDPS.
Ad6) Pregled finančnega pravilnika
Predsednica KFM Erika Sebanc predlaga pregled in in dopolnitve finančnega
pravilnika, ki bodo predstavljene IO ZDPS.
Sklep št.8) KFM pripravi dopolnitve in spremembe finančnega pravilnika, ter ga
posreduje članom IO ZDPS v odločanje.
3

Izvršni odbor

Ad7) Finančno stanje ZDPS
Erika Sebanc predstavi finančno stanje Zveze na današnji dan.
Sklep št.9) IO ZDPS se seznani s finančnim stanje Zveze.

Ad8) GDPR uskladitev
Podpredsednica Erika Sebanc je do sedaj pripravila popis baz podatkov ter osnutek
soglasja za člane ZDPS.
Erika Sebanc opozarja na rok 25.5.2018 s katerim datumom prične veljava uredbe o
varstvu osebnih podatkov. Poudari, da je do določenega datuma potrebno napisati
dokument politike obdelave osebnih podatkov ter dogovor oziroma zaščito baz
podatkov shranjenih v Zvezi.
Z začetkom veljave uredbe o varstvu osebnih podatkov sekretar opozarja tudi na
zaščito gesel elektronskih naslovov društev ZDPS in komisij ter članov komisij ZDPS
ter spletne strani ZDPS.
Sklep št.10) IO ZDPS se je seznanil z napredkom delovanja na področju
uskladitve GDPR.
Sklep št.11) Sekretar ZDPS preveri pri gostitelju spletne strani ( Posta
domovanje) o možnih zaščitah gesel elektronskih naslov, ki se uporabljajo v
namene delovanja Zveze, ter o tem obvesti člane IO ZDPS.
Ad9) Razno
Pod točko razno razprave ni bilo.

Sestanek zaključen ob 22:05 uri.
Zapisal:
Klemen Poljanšek
sekretar ZDPS
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