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Na podlagi 7. točke 23. člena Statuta ZDPS in v skladu z 29. in 30. členom Statuta 
ZDPS je IO ZDPS na svoji seji dne, 05.10.2020 sprejel  
 

SKLEP 
 

o ponovnem aktiviranju strokovne komisije za področje dela z mladimi v ZDPS (v 
nadaljnjem besedilu KM ZDPS). KM ZDPS je s strani IO ZDPS in za potrebe ZDPS 
določena za opravljanje del in nalog v skladu s Statutom ZDPS.  
 
Glavni cilj KM ZDPS je neposredno delo z mladimi v petanki.  
Cilji in naloge KM ZDPS v sodelovanju z IO ZDPS bodo predvsem:  
 

- povezati in združiti mlade petankarje iz raznih klubov ter jih vključevati v 
tekmovanja na raznih ravneh pod okriljem ZDPS in v organizaciji klubov; 

- usklajevati njihove potrebe, interese in možnosti za treninge in tekmovanja; 
- poskrbeti za ustrezne treninge oziroma jih bolje vključiti v delo klubov; 
- v treninge vključiti tudi že obstoječe spletne strani, ki ponujajo nabor vaj in 

napotkov za delo;  
- delo trenerjev in drugih, ki bi se ukvarjali z mladino, je treba poenotiti in 

nadgraditi, poiskati pomoč mednarodnih strokovnjakov in jih po možnosti 
vključiti v izobraževanje naših mladih trenerjev;  

- zainteresirane mlade trenerje postopoma poslati na tečaj in izpit za trenerje na 
evropsko ali svetovno zvezo;  

- glede na finančne zmožnosti ZDPS organizirati različne oblike dela, tudi čez 
poletje, na primer poletni tabor;  

- občasno organizirati turnir samo za mlade petankarje; 
- postopoma nabaviti ustrezne krogle, torbice in baline, predvsem za tiste, 

katerih starši se ne ukvarjajo s petanko, da se lahko enakovredno udeležujejo 
vseh tekmovanj in trenirajo tudi sami v okviru svojih zmožnosti;  

- čim več mladih vključiti tudi v druga mednarodna tekmovanja;  
- za tekmovanja na različnih lokacijah zagotoviti obliko prevoza ter za delo na 

terenu nabaviti prenosljive table za rezultate in kroge; 
- iz baze mladih izoblikovati kandidate za mladinsko reprezentanco in 

sodelovati s selektorjem mladinske reprezentance;  
- v kolikor je mladih v sezoni malo, jih usmerimo v matična društva, KM pa po 

potrebi koordinira in usmerja delo;  
- skupaj z drugimi organi ZDPS poskrbeti za promocijo petanke med mladimi, 

tudi na šolah;  
- obveščati IO in predsednika ZDPS o potrebah in načrtih za delo z mladimi; 
- priprava zaključnega letnega poročila o delu strokovne komisije.  
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Mandat strokovne komisije (KM ZDPS) zajema čas trajanja: do preklica. 
Vodja KM je za delo komisije odgovoren neposredno predsedniku ZDPS. 
  
 

Zapisala:                                                                                                  Srečko Španić 

Laura Bračič                                                                                       Predsednik ZDPS 

                                                                                                                                                                                                                        

                                          
 

 

 

   

 


