ZVEZA DRUŠTEV PETANKE SLOVENIJE
Komisija za delo z mladimi
Linhartova cesta 47
1000 Ljubljana
Slovenija

ZDPS-KM/2017-02

Datum: 28.03.2017
Zapisnik 1. sestanka s starši mladih petankarjev
Datum sestanka: 28.03.2017 ob 18:00 uri
Kraj: Ljubljana, ŠD zarja
Prisotni: Laura Bračič, Klemen Poljanšek, Miha Lazar
Ostali prisotni : Dušan Gorše, petankarji in njihovi starši (glej listo prisotnosti)
Odsotni: Žiga Kobal, Tea Kršinar
Dnevni red:
1. Pozdravni nagovor predsednika ZDPS in vodje KM
2. Predstavitev Komisije za delo z mladimi
3. Predstavitev plana dela in ciljev za leto 2017
4. Register staršev in otrok
5. Razno
Ad1) Pozdravni nagovor predsednika ZDPS in vodje KM
Predsednik ZDPS Gorše Dušan je uvodoma pozdravil vse prisotne starše, otroke in
člane KM. Izrazil je navdušenje nad zastavljenim planom dela z mladino in povabil
vse zainteresirane, da ga podprejo. Vodja KM, Laura Bračič, je pozdravila prisotne in
predlagala potek sestanka po gornjem dnevnem redu. Lista prisotnosti se hrani v
arhivu KM ZDPS.
Ad2) Predstavitev Komisije za delo z mladino
Vodja KM je staršem predstavila člane novo ustanovljene Komisije za delo z mladimi
pri ZDPS.
Ad3) Predstavitev plana dela in ciljev za leto 2017
Člani KM so vse prisotne seznanili s planom dela za tekoče leto.. Petanko si želijo
razširiti tudi po drugih šolah, saj si tudi petankarji iz OŠ Maksa Pečarja želijo igrati
medšolske tekme.. Starši se seznanijo tudi s planom treningov, ki so bili začrtani na
prvem sestanku KM. Po razpravi se člani KM odločijo, da bodo vodeni treningi
zaradi drugih obveznosti nekaterih mladih petankarjev potekali dvakrat tedensko in
sicer ob torkih in četrtkih. Vodja KM pove, da se bodo potrudili privabiti čim večje
število mladih, pri tem pa pričakujejo tudi pomoč vseh ostalih članov ZDPS. KM ne
skriva ambicij, da bi se v prihodnosti mladi udeleževali tudi mednarodnih tekmovanj.
Odziv prisotnih staršev na dosedanje delo KM in plan dela z mladino je več kot
pozitiven.
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Sklep št.1 : Treningi za mladino se ob ugodnih vremenskih pogojih pričnejo
18.04.2017 na igriščih ŠD Zarja. Treningi bodo potekali vsak torek in četrtek
med 17:00 in 19:00. O kasnejših lokacijah in treningih bodo starši in otroci
pravočasno obveščeni po elektronski pošti ali sms.
Ad4) Register staršev in otrok
KM tekom sestanka zbere podatke za register petankarjev in kontakte s starši, ki ga
bodo v najkrajšem času dopolnili in izpopolnili. Kmalu pa bo na voljo tudi elektronski
naslov KM, na katerem bodo člani KM na voljo za vsa vprašanja, predloge in ostale
zadeve. V izogib nepotrebnim težavam se oboji strinjajo o obveščanju in informiranju
preko elektronske pošte.
Sklep št.2 : KM starše po elektronski pošti seznani z začetkom treningov in
vsemi pomembnimi informacijami v najkrajšem možnem času.
Ad5) Razno
Starši predlagajo, da bi petanko predstavili tudi v različnih četrtnih skupnostih.

Zapisal:
Klemen Poljanšek
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