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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 10.07.2020 sprejel  
 
 

SKLEP 
 
 

o ustanovitvi strokovne komisije za področje komunikacije med ZDPS in OKS z 
imenom Komisija za sodelovanje z Olimpijskem komitejem Slovenije (v nadaljnjem 
besedilu KS-OKS). KS-OKS je s strani IO ZDPS in za potrebe ZDPS določena za 
opravljanje del in nalog v skladu s Statutom ZDPS.  
 
Glavni cilj KS-OKS je neposredno delo za področje komunikacije med ZDPS in OKS.  
Cilji in naloge KS-OKS v sodelovanju z IO ZDPS bodo predvsem:  
 

- komunikacija med ZDPS in OKS; 

- skrb za odnose in obveznosti do OKS; 

- določitev in morebitno spreminjanje kriterijev, sodelovanje pri vodenju 
postopkov, obdelave podatkov, oblikovanju in objavi evidence registriranih in 
kategoriziranih športnikov v športni disciplini-PETANKA, v skladu s pogoji, 
pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v republiki 
Sloveniji; 

- sodelovanje pri pripravi predloga IO ZDPS za kategoriziranje športnikov v 
vseh starostnih kategorijah in rangu tekmovanja, skladno s sprejetimi kriteriji 
za športnike svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda; 

- spremljanje razpisov OKS in ostalih aktualnih razpisov; 

- podajanje informacij s svojega delovnega področja na rednih sejah IO ZDPS; 

- priprava zaključnega letnega poročila o delu strokovne komisije. 

 
 
Za nemoteno delovanje strokovne komisije se za vodjo komisije vedno določi enega 
od članov IO ZDPS in kot stalnega člana drugega člana IO ZDPS, ki jih potrdi 
skupščina ZDPS. Ostale člane komisije določi in potrdi IO ZDPS 
Mandat strokovne komisije (KS-OKS) zajema čas trajanja: do preklica. 
Vodja KS-OKS je za delo komisije odgovoren neposredno predsedniku ZDPS. 
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Zapisala:                                                                                                  Srečko Španić 

Iris Vencelj                                                                                         Predsednik ZDPS 

Sekretarka ZDPS 

                                                                                                                                                                                             

                                          


