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       POROČILO O DELU KOMISIJE ZA DELO Z MLADIMI V LETU 2021  
 

Komisija za delo z mladimi se v letu 2021 ni sestajala, saj za to niti ni bilo potrebe 

glede na okoliščine, povezane s pandemijo. Delo KM smo že v preteklem letu 

zamrznili zaradi osipa mladih petankarjev in pandemije, zaradi česar neposredno 

delo z mladimi v petanki ni potekalo.  

V okviru ZDPS pa je 18. 9. 2021 na Fužinah potekalo dvojno državno prvenstvo za 

mlade. Državnega prvenstva posamezno se je udeležilo 6 mladincev, na državnem 

prvenstvu dvojk pa so sodelovali 3 pari.  

Posamezni mladinci so sicer sodelovali tudi v ligaških tekmovanjih, nekateri pa se 

tudi teh niso udeleževali zaradi zaostrenih razmer glede epidemije.  

Na OŠ Maksa Pečarja smo tik pred koncem šolskega leta ob nekoliko ugodnejših 

razmerah in ob upoštevanju vseh potrebnih ukrepov obnovili treninge za mlade 

petankarje, vendar je bilo časa za pridobivanje novih navdušencev premalo, nekaj 

dotedanjih pa je šolanje na Črnučah končalo.  

Ker sem se 1. septembra 2021 upokojila, uradno nimam več interesne dejavnosti na 

šoli. Kljub temu sem nekajkrat, ko so razmere dovoljevale, izvajala treninge z Nejo 

Gobec, ki je tudi sodelovala na DP, občasno se je pridružil še kdo, ampak resneje se 

iskanja in pridobivanja novih interesentov nisem mogla lotiti. Kako bo spomladi, 

bomo še videli.  

Zaradi vsega omenjenega tudi ni bilo promocijskih dejavnosti, niti na šoli, niti v navezi 

z balinarjem Juretom Kozjekom. 

Iz istega razloga so bila odpovedana tudi nekatera mednarodna tekmovanja, žal pa 

se vodstvo ZDPS ni odločilo poslati mladinske reprezentance na SP v Španijo. Letos 

bi jo še lahko sestavili, kako bo prihodnje leto, je pa veliko vprašanje. Nekateri bodo 

že prestari za mladinsko konkurenco, mlajših pa trenutno ni.   

Menim, da zaradi vsega navedenega Komisije za delo z mladimi ni potrebno aktivirati 

oziroma je izvoliti za naslednji mandat, vsaj dokler se ne najde določeno število 

mladih, ki bi to potrebovali.  

Kljub temu pa sem prepričana, da bi bilo dobro imeti selektorja, ki bi budno spremljal, 

kaj se dogaja z mladino in ob ugodnem razpletu peljal reprezentanco na kakšno 

večje tekmovanje, kot smo načrtovali že pred tem.  

Pandemična situacija je namreč predvsem naše srednješolce okupirala in omejevala 

do te mere, da kakšnega resnega interesa po druženju in tekmovanju niti ni bilo, 

vsekakor pa upam, da se bo to spremenilo že v prihodnjem letu.  
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Sama bom poskušala obuditi petanko na Črnučah, ko bodo razmere za to ugodne. 

Pripravljena sem sodelovati tudi z balinarji (Jure Kozjek), če se bodo ponovno odločili 

za promocijsko tekmovanje, pa tudi pri drugih aktivnostih ali tekmovanjih za mlade, 

ko se bo pokazalo, da jih je dovolj. Vsekakor si želim sodelovanja tudi s ŠD Zarja, 

kjer je več mladincev in morda zato tudi več volje za delo z njimi. 

 

 

 

Laura Bračič 
Predsednica KM 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


