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Zapisnik 2. sestanka Komisije za delo z mladimi
Datum sestanka:18.04.2017 ob 19:50
Kraj: ŠD Zarja, Ljubljana
Prisotni: Laura Bračič, Klemen Poljanšek, Miha Lazar, Tea Kršinar, Žiga Kobal
Ostali prisotni: Gorše Dušan
Odsotni:/
Dnevni red:
1- Plan dela treningov
2- Udeležba na tekmovanjih
3- Poletni tabor petanke za mladino
4- Finančni plan KM 2017
5- Tekoče zadeve
6- Razno
Ad1) Plan dela treningov
Z 18.04.2017 je KM tudi uradno začela s treningi za mladino. Člani KM še enkrat
apelirajo na vse petankarje, da sodelujejo in pomagajo pri izvedbi treningov. Zaradi
lažje preglednosti treningov in napredka mladih petankarjev, Miha Lazar in Žiga
Kobal pripravita plan dela treningov za obdobje enega meseca. KM se strinja, da se
v primeru napovedi slabega vremena odločitev sprejme in objavi najkasneje na dan
treninga do 13. ure, za kar sta odgovorna Klemen Poljanšek in Laura Bračič.
Ad2) Udeležba na tekmovanjih
Pod vodstvom članov KM se mladi letos že redno udeležujejo petankarskih
tekmovanj, tako tekmovanj pod okriljem ZDPS kot družabnih turnirjev. Ob pozitivnem
odzivu petankarjev, predvsem pa staršev in otrok, želijo člani KM s takšnim delom
tudi v prihodnje nadaljevati. Člani KM se seznanijo s poročilom iz tekmovanja TOUR
trojk v Čatežu pri Trebnjem, kjer smo imeli dve ekipi mladincev. Zaradi
zainteresiranosti in navdušenja nad tekmovanji med mladimi se je BŠK Krim odločil
organizirati turnir za mlade v nedeljo, 14.5.2017.
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Ad3) Poletni tabor petanke za mladino
KM se je ob ugotovitvi, da se vedno več mladih želi še bolje spoznati s petanko in
napredovati, odločila izpeljati prvi poletni tabor za mladino. Temeljni cilji izvedbe
tabora so še bolj povezati mlade in jih navdušiti nad petanko, s tem pa nadgraditi
njihovo že do sedaj osvojeno znanje.. Zaradi vseh organizacijskih zadev se člani KM
obvežejo, da v najkrajšem možnem času pripravijo celovito informacijo o samem
taboru in jo posredujejo staršem.
Ad4)Finančni plan KM 2017
Glede na razpoložljiva sredstva za delo KM v letošnjem letu se okvirni finančni plan
pripravi potem, ko bodo znani stroški tabora, kar bomo kombinirali z nabavo
pripomočkov za delo z mladino (krogle,balinčki,…). Vse predloge in ideje pa bo KM
posredovala IO ZDPS v potrditev.
Ad5) Tekoče zadeve
Člani KM se seznanijo z napredkom pri izdelavi Priročnika za delo z mladino. Na
pobudo članov KM se na TRK ZDPS posreduje predlog in obrazložitev, da se
namesto tekmovanja TOUR posamezno za mladince izvede TOUR dvojk. Člani KM
se strinjajo s predlogom, da bi poenotili oblačila mladincev na turnirjih, zato do
naslednjega sestanka zberejo in pripravijo ponudbe za nabavo majic. Prav tako se
uredi register staršev in otrok. Člani KM se seznanijo z naslovom elektronske pošte,
ki bo od sedaj naprej eden od načinov komuniciranja s starši in otroki, vodstvom
ZDPS in ostalimi.
AD6) Razno
Sestanek zaključen ob 21:40 uri.
Zapisal:
Klemen Poljanšek
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