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AD1) Poročilo o delu KM za leto 2018
Vodja Laura Bračič seznani člane KM s pripravljenim letnim poročilom dela KM v letu 2018.
Vse pripombe ter dopolnitve morajo člani komisije podati v najkrajšem možnem času.
AD2) Finančno poročilo poletnega petankarskega tabora 2018
Člani KM se seznanijo s finančnim poročilom tabora ter izvedenimi vsemi potrebnimi računi v
zvezi s tem.
Člani KM si bodo prizadevali izdelati video oziroma kolaž slik s petankarskega tabora kot
spomin in arhiv ZDPS.
AD3) Zimska liga na Zarji
Letos v zimski ligi na Zarji nastopajo mladinci samo z eno ekipo, sestavljeno iz kandidatov za
mladinsko ter kadetsko reprezentanco.
Kot vodja mladinske ekipe Klemen Poljanšek poda delno poročilo udeležbe v zimski ligi na
Zarji.
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Člani KM ugotavljajo, da je udeležba v zimski ligi več kot dobrodošla za otroke. Kljub
zmanjšanim možnosti za treninge je napredek očiten predvsem pri odnosu, ekipnem duhu ter
taktičnim prvinam v igri.

AD4) Plan dela za leto 2019
KM v plan dela za leto 2019 podaja naslednje aktivnosti :
- tedenski treningi na različnih lokacijah
- udeleževanje čim večjega števila tekmovanj po Sloveniji; ter v skladu z možnostmi v
tujini
- izvedba poletnega petankarskega tabora za mlade do 18.let
- pridobivanje novih otrok
AD5) Sodelovanje z osnovnimi šolami v zvezi pridobivanja novih otrok
Klemen Poljanšek seznani člane KM v zvezi s pridobivanjem novih otrok ter v zvezi s
predstavitvijo petanke kot športa na osnovni šolah. Več informacij ter aktivnosti bo znanih
spomladi 2019.
AD6) Delo z otroci na območju Dolenjske( Mirna, Trebnje)
Vodja Laura Bračič seznani komisijo z informacijami v zvezi z razširitvijo dela z mladimi na
območju Dolenjske.
Člani KM se strinjajo s predlogom v zvezi z razširitvijo števila članov KM na sedem članov;
nova člana bosta Iris Vencelj in Klemen Podgoršek.
AD7) Finančni plan KM za leto 2019
Člani Komisije za delo z mladimi se strinjajo s finančnim planom za leto 2019, ki zajema:
- nakup krogel za otroke
- izvedbo poletnega petankarskega tabora
- izvedbo junior toura za otroke do 18 let
- nakup pripomočkov za izvedbo treningov

Sestanek zaključen ob 21:10 uri.
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