ZVEZA DRUŠTEV PETANKE SLOVENIJE
Komisija za delo z mladimi
Linhartova cesta 47
1000 Ljubljana
Slovenija
E-pošta: km@zdps.si

KM-ZDPS-2019/01

Zapisnik 1. sestanka Komisije za delo z mladino
Datum : 7.1.2019 ob 19.00 uri
Kraj : ŠD Zarja, sedež Zveze
Prisotni : Laura Bračič, Klemen Poljanšek, Miha Lazar, Tea Kršinar,
Odsotni : Žiga Kobal, Klemen Podgoršek
Dnevni red :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvoritev
Informacija v zvezi z delom na področju mladine na Dolenjskem
Predlog za razširitev članov KM
Razširitev treningov na lokacijah ter drugimi člani ZDPS
Sodelovanje z BZS
Prijava na razpis Športne zveze Ljubljana
Predlog člana BŠD Medvedi Mira Zadravca
Razno

AD1) Otvoritev
AD2) Informacija v zvezi z delom na področju mladine na Dolenjskem
Iris Vencelj seznani člane KM z informacijo v zvezi z dogajanjem na Dolenjskem.
Petankarji PK Čateža so v dosedanjem času že navezali stike z ravnateljico OŠ Mirna. na
kateri bodo izvedli tudi predstavitev petanke kot športa. Prav tako so že imeli informativne
pogovore z vodjo Doma Čebelice (Center šolskih in obšolskih dejavnosti), ki bi morda v
prihodnosti v svoj program/ponudbo interesnih dejavnosti vključili tudi petanko.
Vsi novo pridobljeni otroci pa bi postali tudi člani PK Čatež ter bili tako člani ZDPS.
Iris predlaga spremembo lokacije za izvedbo tabora; in sicer v Čatež (Turistična kmetija
Obolnar).

AD3) Predlog za razširitev članov KM
Komisija za delo z mladimi na podlagi dogovora z zadnjega sestanka predlaga in potrjuje
razširitev članov KM za dva člana.
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Sklep št.1) KM potrjuje razširitev članov z Iris Vencelj ter Klemenom Podgorškom. Vodja
Laura Bračič pripravi predlog ter ga posreduje IO ZDPS v odločanje.

AD4) Razširitev treningov na lokacijah ter drugimi člani ZDPS
Kot že večkrat omenjen kadrovski problem KM tudi letos ni prav dosti drugače. Člani KM se
strinjajo ter predlagajo razširitev treningov na več različnih lokacij po ljubljanski klubih(Zarja,
Medvedi, Vila Ana, Sloga). Treninge bi ob nadzoru ter pomoči članov KM vodili ter izvajali tudi
drugi člani ZDPS.
Glavni razlogi za prej omenjen predlog je predvsem razbremenitev članov KM in ter povečanje
oziroma približevanje ljudi za delo na področju mladine ter potencialno povečanju števila otrok
v vsakem izmed teh klubov.
Predlog bo KM podala na spomladanski skupščini.
Sklep št.2) Laura Bračič pripravi predlog Komisije za delo z mladimi v zvezi z razširitvijo
treningov in trenerjev ter ga poda v odločanje na spomladanski skupščini.
AD5) Sodelovanje z BZS
Laura Bračič seznani člane KM v zvezi z informacijo o ponovni izvedbi dneva petanke ter
balinanja za otroke v navezi z Juretom Kozjekom ter Alešem Borčnikom.

AD6) Prijava na razpis Športne zveze Ljubljana
Iris Vencelj opozori na razpise s strani ŠZL v zvezi s sofinanciranjem športnim zvezam na
področju dela z mladimi.
AD7) Predlog člana BŠD Medvedi Mira Zadravca
Miro Zadravec je na sestanku v svojem matičnem klubu predlagal zbiranje oziroma
pridobivanje finančnih sredstev za otroke. Predlagal je, da bi vsak član enkrat mesečno
prispeval 1€ za izvedbo aktivnosti na področju mladine.
Klemen Poljanšek predlaga zbiranje prostovoljnih finančnih sredstev v obliki šparovčkov, ki bi
bili prisotni na vseh tekmovanjih pod okriljem ZDPS.
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AD8) Razno
Miha pripravi posodobljen obrazec prisotnosti za treninge. Program treningov bo pripravljen
do meseca aprila.

Sestanek zaključen ob 21:40 uri.
Zapisal:
Klemen Poljanšek
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