ZVEZA DRUŠTEV PETANKE SLOVENIJE
Komisija za delo z mladimi
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Datum: 20.03.2017
Zapisnik 1. sestanka Komisije za delo z mladimi ZDPS
Datum sestanka: 20.03.2017 ob 16:00 uri
Kraj: Ljubljana, ŠD zarja
Prisotni: Laura Bračič, Klemen Poljanšek, Miha Lazar, Žiga Kobal, Tea Kršinar
Odsotni: /
Dnevni red:
1. Otvoritev
2. Seznanitev s sklepi, ki so bili sprejeti na sestanku IO-ja
3. Predstavitev dela z mladimi na OŠ Maksa Pečarja
4. Plan dela za leto 2017
5. Razno

Ad1) Otvoritev
Laura Bračič pozdravi vse zbrane na prvem sestanku novo ustanovljene Komisije za
delo z mladimi pri Zvezi društev petanke Slovenije (v nadaljevanju KM). Pove, da je
bila komisija ustanovljena dne 27.03.2017, s sklepom IO ZDPS.
AD2) Seznanitev s sklepi, ki so bili sprejeti na sestanku IO-ja
Laura Bračič seznani prisotne, da so bili s sklepom IO ZDPS imenovani za člane KM.
S sklepom IO ZDPS je bila Laura Bračič imenovana za vodjo komisije, Klemen
Poljanšek, Miha Lazar, Žiga Kobal in Tea Kršinar pa za člane. Ob tej priložnosti se
zahvaljuje za zaupanje in verjame v dobro in dolgo sodelovanje tako med člani
komisije kot z ZDPS. Vodja KM pove, da je na sestanku IO ZDPS, vsem članom
predstavila načrt za delo z mladino, ki ga je pripravila. Seveda je ta načrt pripravila
kot izhodišče za ustanovitev KM in nadaljnje delo z mladimi. Njen predlog je bil s
strani IO ZDPS sprejet zelo pozitivno. Pripravljeni so nuditi pomoč pri uresničevanju
ciljev zastavljenih s strani KM.
Ad3) Predstavitev dela z mladimi na OŠ Maksa Pečarja
Na OŠ Maksa Pečarja Laura Bračič že vrsto let izvaja treninge petanke s
perspektivnimi petankarji ob petkih kot šolsko interesno dejavnost. Ponovno izpostavi
problem premajhnega zanimanja ostalih članov in prehod iz teh treningov na prave
treninge in tekmovanja. Med njenimi učenci so nekateri zelo ambiciozni in zagrizeni
petankarji, ki bi petanko radi igrali tudi v prihodnosti na različnih tekmovanjih, vendar
pa za takšno prihodnost potrebuje pomoč drugih petankarjev in zveze ZDPS. Ob tej
priložnosti izpostavi veliko željo po razvijanju petanke in širjenju le-te med mlade.

1

Komisija za delo z mladimi

Ad4) Plan dela za leto 2017
Člani KM se strinjajo, da je eden glavnih in nujno potrebnih ciljev vseh petankarjev
nadaljevanje dela in treningov, ki jih je začela Laura Bračič. Ugotovijo in strinjajo se,
da primanjkuje podmladka v petankarskih vrstah, namen KM pa je v prihajajočih letih
delovanja privabiti čimveč mladih, jih spodbuditi k aktivnemu sodelovanju in jim nuditi
pomoč pri učenju in izpopolnjevanju v petanki.
Član Klemen Poljanšek predlaga, da bi z enakim načinom treniranja kot pozimi
nadaljevali skozi vse leto. S tem bi poskušali mlade pritegniti k večjemu zanimanju in
želji po nadgrajevanju znanja, ki so ga do sedaj že pridobili.
Člani KM izpostavijo, da je bilo delo z mladino v zimskem času velik napredek,
vendar pa bi bilo za utrditev in poglobitev njihovega znanja potrebno s treningi
nadaljevati tudi čez vso sezono. Glede na vse obveznosti članov KM do matičnih
klubov in do organov ZDPS, se člani KM strinjajo s predlogom Tee Kršinar, da bi bil
najbolj primeren termin za izvedbo treningov četrtek med 17:00 in 19:00 uro. Člani
KM se soglasno strinjajo, da se treningi začnejo 20.04.2017. Zaradi lažje izvedbe in
organizacije se KM odloči, da bodo prvi treningi potekali na ŠD Zarja. Ko bodo stvari
bolj utečene in organizirane, bomo lokacije treningov sproti menjali. Kljub tem
treningom pod okriljem KM se dejavnost na OŠ Maksa Pečarja ne preneha, člani KM
bodo po svojih najboljših močeh pomagali Lauri Bračič.
Tudi v prihodnje člani KM želijo otroke vključevati na različna tekmovanja. Tak način
dela se je do sedaj izkazal za dobrega, saj so odzivi mladih pozitivni in navdušenja
polni, kar pa tudi članom KM vliva dodatno moč in motivacijo za delo z njimi.
KM vidi priložnosti tudi v prihajajočem poletju. V sodelovanju s petankarskimi klubi in
ZDPS želi KM ob zadostnih sredstvih in zainteresiranosti izvesti tudi prvi petankarski
tabor za mladino (pet.-ned.).
Na predlog člana Mihe Lazarja se člani KM strinjajo, da bi bilo tekom leta potrebno
pripraviti priročnik za delo z mladimi. Priročnik bi zajemal raznovrstne vaje in treninge
za mlade (in tudi starejše), predvsem pa bi bil v pomoč članom KM, ki bi se lahko pri
delu poenotili. Priročnik bi bil javno dostopen širši petankarski javnosti.
Člani KM se strinjajo, da morajo z vsemi informacijami seznaniti tudi starše otrok in
dobiti povratne informacije v zvezi z našim planom dela za prihodnost. Za sestanek
staršev in mladih petankarjev določijo 28.03.2017 ob 18:00 uri, v prostorih ŠD Zarja.
KM na sestanek povabi vse starše otrok, ki najbolj intenzivno sodelujejo v interesni
dejavnosti na OŠ Maksa Pečarja in pa starše otrok, ki so že včlanjeni v zvezo.
Člani KM ne skrivajo ambicij, da bi iz vrst teh mladih petankarjev izšli tudi člani po
kreiranju mladinske reprezentance na bližnjih mednarodnih prvenstvih. Zavedajo se,
da bo za to potrebno vložiti veliko dela in prostega časa, na kar pa so tudi
pripravljeni. V bližnji prihodnosti bodo nekateri člani KM opravljali izpit za pridobitev
licence za trenerja in s tem še nadgradili znanje in izkušnje pri delu z mladimi.
Sklep št. 1: KM tekom leta pripravi priročnik za delo z mladimi.
Sklep št. 2: Vodja KM obvesti starše otrok o datumu in namenu sestanka in
vodi sestanek s starši.
Sklep št. 3: Miha Lazar in Klemen Poljanšek do sestanka s starši pripravita plan
dela in ciljev KM in ga na sestanku tudi predstavita.
Sklep št. 4: Tea Kršinar poskrbi za pripravo registra staršev in otrok, ki bo
služil za lažje komuniciranje med KM in starši.
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Sklep št. 5: Klemen Poljanšek uredi vse potrebno za dostopanje do spletne
pošte KM.

Ad5) Razno
Vsi člani KM se zavedajo, da jih čaka zahtevno in dolgotrajno delo, vendar pa jih to
ne zaustavlja pri doseganju ciljev. Člani poudarjajo, da to vsekakor ni zaprt krog ljudi,
saj bodo zelo veseli kakršnekoli pomoči ostalih članov ZDPS.
KM ob tem poziva vse člane, da po svojih močeh pomagajo in sodelujejo pri delu z
mladimi.

Sestanek zaključen ob 18.10 uri.
Zapisal:
Klemen Poljanšek
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