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

KM-ZDPS-2019/02

Zapisnik 2. sestanka Komisije za delo z mladino
Datum : 28.2.2019 ob 19.00 uri
Kraj : ŠD Zarja, sedež Zveze
Prisotni : Laura Bračič, Klemen Poljanšek, Miha Lazar, Žiga Kobal
Odsotni : Klemen Podgoršek, Iris Vencelj, Tea Kršinar
Dnevni red :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvoritev
Ureditev registra staršev in otrok
Aktivnosti KM v zvezi pridobitve novih mladih petankarjev
Plan treningov za leto 2019
Poletni petankarski tabor mladih
Tekmovanja
Razno

AD1) Otvoritev
AD2) Ureditev registra staršev in otrok
Člani KM so na sestanku uredili ter posodobili register staršev in otrok petankarjev.
AD3) Aktivnosti KM v zvezi pridobitve novih mladih petankarjev
Komisija za delo z mladimi bo v tekočem letu izvajala naslednje aktivnosti :
- izvedba poletnega petankarskega tabora v mesecu avgustu
- izvedba dneva mladih petankarjev in balinarjev v navezi z Juretom Kozjekoom in
Alešem Borčnikom; predvidoma v mesecu maju
- člani KM bodo v tekočem letu poskušali izvesti predstavitev petanke na osnovnih
šolah; OŠ Savsko naselje, OŠ Bežigrad,...
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AD4) Plan treningov za leto 2019
Trening mladih se bodo začeli v mesecu aprilu na igriščih ŠD Zarje. Treningi bodo potekali
ob torkih od 17h-19h. O vseh informacijah v zvezi s treningi bodo člani KM starše in otroke
pravočasno obvestili.
AD5) Poletni petankarski tabor
Člani KM se seznanijo s potekom priprav na poletni petankarski tabor v mesecu avgustu.
AD6) Tekmovanja
Komisija za delo z mladimi se seznani z možnostjo udeležbe državnih reprezentanc v
letošnjem letu.
Mnenje ter priporočilo članov KM v zvezi z udeležbo kadetske reprezentance na EP v
Franciji pripravi vodja Laura Bračič ter ga posreduje članom izvršnega odbora ZDPS.
AD7) Razno
Pod točko razno razprave ni bilo.

Sestanek zaključen ob 00:00 uri.
Zapisal:
Klemen Poljanšek
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