
 

 
 

Zavod za šport RS Planica T: +386 1 434 23 90 Dav. št.: 85753823 
Dunajska cesta 22   F: +386 1 434 23 92 TRR: 0110 0600 0028 444 
1000 Ljubljana   E: info@sport.si  BANKA SLOVENIJE 

ZAPISNIK, 

 

 

5. seje Odbora Zavoda za šport Republike Slovenije Planica za področje športa otrok in mladine, ki 

je bila v prostorih poslovne zgradbe Slovenijales, Dunajska 22, v četrtek, 21. 06. 2012, ob 12.00. 

 

 

Prisotni člani odbora: Matjaž Plesec, Gašper Plestenjak, dr. Janko Strel, Ana Peček, Janez Peterlin, 

Bernarda Pohleven, Zdravko Peternelj, Biserka Drinovec, Miran Jerman, Ignac Polajnar, Marko 

Primožič 

Ostali prisotni: Gabrijel Gros, Uroš Vidmajer, Mateja Reberšak Cizelj, Boštjan Vintar in Jernej 

Peterlin. 

Opravičeno odsotni: dr. vesna Štemberger, Barbara Starčevič 

  

 

DNEVNI RED: 

1. Pregled in sprejem zapisnika 4. sestanka Odbora 

2. Nadaljnje usmeritve delovanja ŠOM 

3. Kratko poročilo o izvajanju programov ŠOM 

4. Novosti na področju ŠŠT – priprava Informatorja 

5. Mali sonček – evalvacija in vključitev programa v š.l. 2012/2013 

6. Zdrav življenjski slog v tretjem letu 

7. Pobude in predlogi članic in članov odbora 

 

 

Ad 1). Pregled in sprejem zapisnika 4. sestanka Odbora 

Na zapisnik 4. sestanka odbora ni bilo nobenih pripomb. 

 

Sklep 1: Sprejme se zapisnik 4. seje odbora. 

Sklep je bil soglasno sprejet (11 za, 0 proti, 0 vzdržanih) 

 

Člani odbora so se seznanili tudi z izvajanje aktivnosti glede na sklepe in pobude na 3. Sestanku 

odbora. 

a. V promocijsko dejavnost programa Zlati sonček se poskuša vključiti starše otrok, in sicer v 

smislu, da se poišče tiste matere otrok, ki so v času vzgojno-izobraževalnega procesa 

sodelovale v programu Zlati sonček 

Pobuda ostane za naprej in se naj v prihodnosti izvaja v povezavi z dr. Strelom. 

b. Na šolskih športnih tekmovanjih državnega nivoja naj se dosledno izvajajo naloge in 

spoštujejo protokoli pri organizaciji tekmovanj ter se poskrbi za medicinsko službo, enotno 

športno opremo – dresi s simboli šole, razmisliti je potrebno, da se pri prijavi ekip za 

atletiko v aplikacijo vnesejo tudi barve šolskih dresov ipd … 

Uroš Vidmajer je po obisku velikega števila finalnih tekmovanj predstavil ugotovitve, da 

izvajanje vseh zahtev za izvedbo ŠŠT zapisanih v Informatorju ni slabo in se jih v večini 

primerov dosledno upošteva. Glede dresov je bilo še nekaj polemik in se je zavzelo stališče, da 

se šole spodbuja da nastopajo v enotni opremi. Aplikacija se bo do začetka novega šolskega 

leta ustrezno nadgradila.  
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c. Spletna stran Športa mladih naj bo promocijsko bolj aktivna in naj z različnimi vsebinami, 

akcijami, nagradnimi igrami in drugimi prijemi spodbudijo mlade, da se bolj pogosto 

vključujejo na spletno stran športa mladih. 

Z januarjem se je na spletni strani uvedla nagradna igra Šport mladih nagrajuje, ki se je 

izvajala do meseca junija. Do sedaj je bil odziv bolj slab, saj se je na nagradno igro prijavilo 

največ 13 oseb mesečno. 

d. Glede na spremembo, ki se je zgodila letos pri ekipnem tekmovanju na Ljubljanskem 

maratonu je ga. Drinovec predlagala, da se glede sprememb pravil točkovanja pred tem 

seznani odbor ŠOM, posebej, če so pravila že bila zapisana v Informatorju. Gospa Drinovec 

tudi predlaga, da se preuči možnost prestavitve spomladanskega krosa na drugi termin, saj 

ravno sovpada z nacionalnim preizkusom znanja. 

Kros bo v naslednjem šolskem letu prestavljen na konec aprila. 

e. Gospod Janez Peterlin predlaga, da se poišče prava strategija v komunikaciji na relaciji 

ŠOM, področni centri, ravnatelji šol in športni pedagogi. Vse v dobri nameri, da se 

optimalno uskladi urnike in vsebine, ki so tako v korist šole kot športa otrok in mladine. 

Tukaj člani odbora vidijo glavno vlogo v MIZKŠ. 

f. Gospod Miran Jerman predlaga da se poskušamo bolj aktivno vključiti v mednarodno 

organizacijo ISF ter s tem omogočiti večjo povezanost z mednarodnim prostorom na 

področju športa otrok in mladine. 

Stališče Zavoda glede udeleževanja na ISF tekmovanjih je podal direktor Gabrijel Gros, ki je 

povedal, da je na Zavodu prevladalo mnenje, da se ob splošnem stanju na javnofinančnem 

področju Zavod s svojim predstavnikom udeleži le enega tekmovanja letno.  

g. Gospod Janez Peterlin opozarja na izredno pomembno vlogo programa Zdrav življenjski 

slog in predlaga postavitev razvojne strategije, ki bo ta program še obogatila in nadgradila 

s sredstvi, programi in tudi kvalitetnimi kadri. 

Še enkrat je poudaril, da je projekt dober, je pa za naprej pomembna dobra razvojna 

strategija projekta. 

 

Ad 2). Nadaljnje usmeritve delovanja ŠOM 

Direktor Zavoda za šport RS Planica je predstavil usmeritve MIZKŠ glede nadaljnjega delovanja 

ŠOM. Zaradi usklajevanja vsebinskih in finančnih podrobnosti ŠOM-a je bil tako pozen tudi 

sestanek odbora. Pomembno je, da se noben program ne ukinja. Višina sredstev na večini postavk 

so se zmanjšala na polovico (gre le za programska sredstva, ne pa za sredstva delovanja Zavoda). V 

pripravi je prilagojen LDN glede na nov proračun. Vseeno se sledi vsem ciljem ne glede na 

zmanjšanje sredstev. Obljuba direktorja direktorata za šport je, da gre pri zmanjšanju sredstev le za 

začasni ukrep in se bodo ob sprejetju proračuna za naslednje proračunsko leto ponovno zvišala. 

Program se bo lahko izpeljal ob predpostavkah, da se ukine nagradni sklad (praktične nagrade). 

Sofinanciranje izvajalcem ter medalje in pokali pa ostajajo. Praktične nagrade se bodo poizkušale 

pridobiti na trgu. 

 

Sklep 2: Odbor ŠOM pri Zavodu za šport RS Planica je bil seznanjen z nadaljnjimi usmeritvami 

delovanja programov ŠOM v šolskem letu 2012/13. 

 

 

 

 

 

mailto:info@sport.si


 

 
 

Zavod za šport RS Planica T: +386 1 434 23 90 Dav. št.: 85753823 
Dunajska cesta 22   F: +386 1 434 23 92 TRR: 0110 0600 0028 444 
1000 Ljubljana   E: info@sport.si  BANKA SLOVENIJE 

Ad 3). Kratko poročilo o izvajanju programov ŠOM. 

V projektu Hura, prosti čas so se sredstva zmanjšala za polovico, zato ne bo programov med 

poletnimi počitnicami. Izvajalci, ki so bili izbrani na razpisu, so naknadno dobili sklepe, o preklicu 

programa. Programa Zlati sonček in Krpan potekata nemoteno. Šolska športna tekmovanja so bil 

skupaj s koordinatorji na PC, koordinatorji panog in športnimi pedagogi na dovolj visoki ravni. 

 

Razprava 

Dr. Janko Strel ima velik pomislek pri ukinjanju programov med poletnimi počitnicami, saj raziskave 

kažejo, da so otroci najmanj zmogljivi 1. septembra, ko se vrnejo iz počitnic. 

Poudarek je bil tudi na tem, da na splošno zmogljivost otrok pada, kar je zaskrbljujoč in resen 

podatek. Le 15% slovenskih šol financira oz. izvaja športno vzgojo s športnim pedagogom od 1. 

Razreda dalje. Dobri športni kadri odpirajo privatne ustanove, kjer izvajajo športne vsebine za 

otroke in mladino. Gredo za denarjem! 

Ignac Polajnar je izpostavil, da mora imeti pri vseh stvareh tudi direktorat za OŠ in SŠ in ne le 

Direktorat za šport. Gre tudi za vprašanje ali trenutno družba otroke sploh vzgaja k telesni 

aktivnosti (ni le težava vzgoje in izobraževanja – športnih pedagogov, ampak tudi samih družin in 

celotne družbe). 

Večina članov odbora je pohvalila tudi izvedbo festivala športa mladih. 

 

Sklep 3: Odbor ŠOM pri Zavodu za šport RS Planica je bil seznanjen s poročilom izvedbe 

programov ŠOM v šolskem letu 2011/12. 

 

Ad 4). Novosti na področju ŠŠT – priprava Informatorja  

Odbor se je najprej seznanil z novostmi za atletska tekmovanja. Večina se je strinjala z vsemi 

predlogi, razen z ločenim tekmovanjem v ekipni atletiki za velike in male šole. Bilo je kar nekaj 

pomislek glede definicije kaj je velika in kaj mala šola, ali je velikost šole res razlog, da se male šole 

ne odločajo za tekmovanja v ekipni atletiki. Potrebno bi bilo narediti resno analizo. Izpostavljen je 

bil tudi pomislek, da bi bilo potem takšno spremembo storiti za vse panoge. Sprejet je bil tudi 

dogovor, da se z udeležbo na atletskem mednarodnem tekmovanju ISF počaka, saj starostna 

kategorija ne sovpada s starostno kategorijo v ŠŠT. 

 

Sklep 4: Odbor ŠOM pri Zavodu za šport RS Planica sprejme novosti pri atletskih tekmovanjih, 

razen ločitev tekmovanja v ekipni atletiki na male in velike šole (vse spremembe v prilogi). 

Sklep je bil sprejet (10 za, 0 proti, 1 vzdržan). 

 

Pri smučarskih tekmovanjih bo v naslednji sezoni tekmovanje organizirano na 8 področjih, iz 

katerega se bo uvrstilo 10 najboljših posameznikov in 3 najboljše ekipe. Izpeljano bo tudi državno 

smučarsko tekmovanje za osnovne šole s prilagojenim programom. Idejam je tudi, da se bo 

tekmovanje za registrirane tekmovalce izvedlo v obliki paralelnega veleslaloma. Prvenstvo OŠ bo 

stroko ločeno od klubskega tekmovanja. 

 

Sklep 5: Odbor ŠOM pri Zavodu za šport RS Planica sprejme novosti pri izpeljavi tekmovanj v 

alpskem smučanju (vse spremembe v prilogi). 

Sklep je bil sprejet (10 za, 0 proti, 0 vzdržanih). 
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Tudi pri košarkarskih tekmovanjih je bilo predstavljenih nekaj sprememb (vse spremembe v prilogi). 

 

Sklep 6: Odbor ŠOM pri Zavodu za šport RS Planica je seznanjen s spremembami pravil pri 

košarkarskih tekmovanjih in se z njimi strinja s pripombami na novo ime »Super šolar« in pravilu o 

prepovedi blokade. Od KZS zahteva strokovno obrazložitev (vse spremembe v prilogi). 

Sklep je bil sprejet (10 za, 0 proti, 0 vzdržanih). 

 

Uroš Vidmajer je vse člane odbora seznanil tudi z datumi večjih množičnih prireditev v naslednjem 

šolskem letu. Odprl je tudi vprašanje, kako v Informator umestiti ostale množične prireditve, ki se 

hočejo pojaviti v koledarju. Predlog je, da se prireditve neposredno povezane z Zavodom za šport 

RS Planica v Informatorju objavijo s celotnim razpisom, ostale pa le z osnovnimi informacijami v 

obliki tabele, koledarja. Predstavil je tudi spremembo v Informatorju glede dresov na šolskih 

športnih tekmovanjih. Predlog je, da se v Informator zapiše priporočilo o nastopu na tekmovanjih v 

šolskem dresu in ne kot obveza. Predstavil je tudi pismo direktorja Zavoda ŠKL o prošnji za 

umestitev športne panoge med dvema ognjema v Informator. Enako je bila predstavljena tudi 

prošnja za umestitev Skike-a v program ŠŠT. 

 

Sprejeti so bili naslednji sklepi: 

Sklep 7: Množične prireditve v organizaciji zavoda za šport RS Planica in tiste, ki so bile izbrane v 

skladu z razpisom za koordinatorje panog se v Informatorju objavi s celotnim razpisom, ostale pa le 

z osnovnimi informacijami. 

Sklep je bil sprejet (10 za, 0 proti, 0 vzdržanih). 

 

Sklep 8: Glede dresov, s katerimi nastopajo šolske ekipe na šolskih športnih tekmovanjih, se v 

Informator zapiše le priporočilo šolam, da naj na tekmovanjih ŠŠT nastopajo v dresih z napisom 

šole (šolskimi dresi) na vseh tekmovanjih. V ekipnih športih so obvezni dresi z napisom šole. 

Sklep je bil sprejet (10 za, 0 proti, 0 vzdržanih). 

 

Sklep 9: Odbor ŠOM pri Zavodu za šport RS Planica se je seznanil z dopisom direktorja Zavoda ŠKL 

glede umestitve panoge med dvema ognjema v Informator in sprejel sklep, da se objavi skladno s 

Sklepom št. 7. Sistem ŠŠT še vedno temelji pri sodelovanju z nacionalnimi panožnimi zvezami. 

Sklep je bil sprejet (10 za, 0 proti, 0 vzdržanih). 

 

Sklep 10: Odbor ŠOM pri Zavodu za šport RS Planica se je seznanil s prošnjo Skike zveze glede 

umestitve panoge v Informator in sprejel sklep, da se objavi skladno s Sklepom št. 7. Sistem ŠŠT še 

vedno temelji pri sodelovanju z nacionalnimi panožnimi zvezami. 

Sklep je bil sprejet (10 za, 0 proti, 0 vzdržanih). 

 

 

Ad 5). Mali sonček – evalvacija in vključitev programa v š.l. 2012/2013 

Mateja Reberšak je predstavila bistvene povzete evalvacije programa Mali sonček, ki se je v šolskem 

letu 2011/2012 izvajal kot pilotni projekt na izbranih vrtcih po Sloveniji. 

 

Sklep 11: Odbor ŠOM pri Zavodu za šport RS Planica predlaga, da se program Mali sonček razširi in 

ponudi vsem slovenskim vrtcem.  

Sklep je bil soglasno sprejet (8 za, 0 proti, 0 vzdržanih). 
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Sklep 12: Odbor ŠOM pri Zavodu za šport RS Planica predlaga sestavljavcem Nacionalnega 

programa športa, da se program Mali sonček umesti v nov nacionalni program.  

 

Ad 6). Zdrav življenjskim slog v tretjem letu 

Predstavljen je bil potek novega razpisa. Odbor se je seznanil tudi z rezultati inšpekcijskih nadzorov 

pri izvajalcih projekta. Edine kršitve, ki so bile ugotovljene so, da se projekt v nekaterih delih izvaja 

tudi v času pouka. Odbor je bil seznanjen tudi z izvedbo strokovnih seminarjev za izvajalce, ki bosta 

izvedena ob koncu meseca avgusta za 150 strokovnih delavcev, ki bodo sodelovali v projektu v 

šolskem letu 2012/2013. Gabrijel Gros je predstavil ta projekt tudi na ministrstvu in je bil sprejet z 

odobravanjem. Bistvena sprememba v nadaljnje bo ta, da se bo malo zmanjšal normativ. Zelo 

pomemben podatek je tudi ta, da je po dosedanjem izvajanju 28 strokovnih delavcev, ki so delali v 

projektu, dobilo zaposlitev v šolah. Edina bojazen za prihodnje je ta, da sredstva za naslednje 

triletno obdobje ne bodo razpisana pravočasno za izvedbo projekta v naslednjih treh letih.   

 

Sklep 13: Odbor ŠOM pri Zavodu za šport RS Planica je bil seznanjen s potekom projekta Zdrav 

življenjski slog in ga podpira tudi za izvajanje v naslednjem triletnem obdobju. 

Sklep je bil soglasno sprejet (8 za, 0 proti, 0 vzdržanih). 

 

 

Ad 7). Pobude in predlogi članic in članov odbora 

- Naj se koordinatorjem panog pripravi obrazec za sklepno poročilo v elektronski obliki in da 

naj bo prijava na tekmovanje za vse obvezna preko spletne aplikacije (Zdravko Peternelj). 

- Ker je Zavod za šport izgubil predstavnika v svetu Fundacije za šport, predlaga Jelko, da se 

od novih kandidatov, ki naj bi jih tvorile Nacionalne panožne zveze naloži, da zastopa tudi 

interese ŠOM-a. (Gabrijel Gros). 

- Člani odbora so predlagali, da se za vse zunanje sodelavce (koordinatorje na PC in panog 

ter člane odbora), pripravi družabno srečanje. 

- Izpostavljeno so bile težave pri gimnastičnih tekmovanjih, kjer je bila uvedena enotna 

kategorija, ki ne ločuje registriranih in neregistriranih tekmovalcev. Zaradi tega je prišlo do 

kar nekaj pripomb (Ana Peček). 

Odbor ŠOM pri Zavodu za šport RS Planica je glede tega takoj sprejel naslednji sklep. 

 

Sklep 14: Odbor ŠOM pri Zavodu za šport RS Planica nalaga gimnastični zvezi Slovenije, da se 

gimnastična šolska športna tekmovanja ponovno ločijo na kategorizirane in nekategorizirane 

tekmovalce. 

Sklep je bil soglasno sprejet (8 za, 0 proti, 0 vzdržanih). 

 

 

 

Zapisal:         Podpredsednik odbora: 

Jernej Peterlin         Matjaž Plesec 

 

priloge: 

- lista prisotnosti, 

- gradivo za sejo odbora. 
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