
 

 
 

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, 

 

 

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

je bila v prostorih poslovne zgradbe Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Masarykova 16, 

Ljubljana v sredo, 07. 05. 2013, ob 12.00. 

 

 

Prisotni člani odbora: Gašper Plestenjak, dr. Janko Strel, Ana Peček, Bernarda Pohleven, Zdravko 

Peternelj, Biserka Drinovec, Miran Jerman, Ksenija Cesar, Barbara Stančević  

Ostali prisotni: Gabrijel Gros, Uroš Vidmajer, Boštjan Vintar in Jernej Peterlin. Mag. Edvard Kolar 

Opravičeno odsotni: Janez Peterlin, Marko Primožič, Vesna Štemberger, Matjaž Plesec 

  

 

DNEVNI RED: 

1. Pregled in sprejem zapisnika 5. sestanka Odbora ŠOM 

2. Kratko poročilo o izvajanju programov ŠOM s trenutnimi ukrepi 

3. Priprava programa dela za naslednje šolsko leto (smernice, finančno organizacijski okvirji, 

razpisi koordinacije, sistemi tekmovanj v kolektivnih športnih panogah …). 

4. Zdrav življenjski slog 

5. Pobude in predlogi članov in članic odbora (umestitev programov ŠOM v Nacionalni program 

športa …) 

 

Uvodni nagovor – mag. Edvard Kolar (poudarki) 

- Opozoril je na finančno stanje na MIZŠ, kjer se bo v letu 2013 težko zagotovilo dodatna sredstva 

za programe ŠOM. 

- Poudaril je dobre možnosti programov ŠOM glede EU sredstev (programi so dobro nastavljeni, 

predvsem glede učinkov: število otrok, rezultati …). 

- Preučiti je treba možnosti, najti model, za zaposlovanje koordinatorjev ŠOM preko EU – ESS 

sklada. 

- Zdrav življenjski slog je dober program in je želja MIZŠ, da se izvaja tudi v prihodnje. 

- Proračun 2014 – sredstva za 2013 (v skupni višini 1,2 mio €) so bila odvzeta, zaradi velike športne 

prireditve. V letu 2014 je cilj, da se ta sredstva vrnejo postavkam, ki so jim bila sredstva znižana. 

Cilj je, da se del programov ŠOM umesti v finančno perspektivo EU od 2015 do 2020. 

- Želja je tudi, da je strategija 2015-2020 del Nacionalnega programa športa in da se v ta namen 

ustanovi strokovna skupina, ki bo skrbela za področje ŠOM pri pripravi NPŠ. 

- V razmislek je podal tudi mnenje, da bi v strukturo ŠOM umestili tudi študentsko populacijo, 

katere športna dejavnost je trenutno preveč razdrobljena in trenutno ne daje želenih učinkov. 

 

Uvodna razprava 

 

Jelko Gros 

Poudaril je, da je potrebno programe ŠOM sistemsko urediti na način, da bi preprečeval padce – 

umestiti programe ŠOM in najti stalen vir financiranja. 
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Uroš Vidmajer 

Izpostavil je cilj, da se v organe Direktorata, predvsem strokovni svet, doda člana iz področja 

IPŠOM. 

 

dr. Janko Strel 

Ključno vprašanje je ali res znamo v tem času umestiti IPŠOM v strategijo SLO športa. Poudaril 

velike učinke Zdravega življenjskega športa. Dva učinka z enim programom več prilivov nadarjenih v 

društva in socialno šibkejših v programe športa. Izpostavil je še nesorazmerje med vlaganjem v 

objekte in v strokovne programe športa, v nekaterih slovenskih regijah. 

 

Miran Jerman 

Izpostavil je bojazen, da se programi ŠOM po jesenski premostitvi, zaradi znižanih finančnih 

sredstev, ne bodo več izvajali v takšni meri kot v preteklosti. 

 

Sklep 1: Pripravi se predloge umestitve programov ŠOM v EU perspektivo 2015 – 2020. 

Sklep je bil soglasno sprejet (9 za, 0 proti, 0 vzdržanih) 

 

Ad 1). Pregled in sprejem zapisnika 5. sestanka Odbora 

Na zapisnik 5. sestanka odbora je bila podana ena pripomba, in sicer je treba popraviti 8. Sklep: V 

ekipnih športih v programu Šolska športna tekmovanja je obvezna uporaba dresov z nazivom šole. 

Pripomb na ostale sklepe ni bilo. 

 

Sklep 2: Sprejme se zapisnik 5. seje odbora z omenjeni popravkom 8. Sklepa. 

Sklep je bil soglasno sprejet (9 za, 0 proti, 0 vzdržanih) 

 

Ad 2). Kratko poročilo o izvajanju programov ŠOM s trenutnimi ukrepi 

Poročilo izvajanja interesnih programov ŠOM je povzel in predstavil Uroš Vidmajer. 

 

Pripombe je podal dr. Janko Strel: 

- Poskusiti je treba pridobiti unikatne podatke. 

- Opozoril je na stanje v lokalnih skupnostih, kjer vrtci in šole izgubljajo finančno podporo 

občin. 

-  

Barbara Stančević je še izpostavila slabe prostorske pogoje vrtcev za izvajanje športne vzgoje. 

 

Sklep 3: Odbor pripravi odprto pismo preko oddelka ŠOM o pomembnosti podpore IPŠOM na 

lokalni ravni in nevarnosti zmanjševanja sredstev, ki ga naslovi na vse slovenske občine. 

Sklep je bil soglasno sprejet (9 za, 0 proti, 0 vzdržanih) 

 

Sklep 4: Odbor ŠOM pri Zavodu za šport RS Planica je bil seznanjen s poročilo izvajanja programov 

v šolskem letu 2012/13. 

 

Ad 3). Priprava programa dela za naslednje šolsko leto 

Pripravo programa sta predstavila Uroš Vidmajer in Gašper Plestenjak. Sledila je razprava o krčenju 

sistema tekmovanja v igrah z žogo in razparava o nevarnosti ukinjanju tekmovanj (ekipna atletika), 

saj so to negativni signali lokalnim skupnostim in nevarnosti, da se programi nikoli več ne 

vzpostavijo nazaj. 
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Sklep 5: Razpiše se izvedbo ŠŠT v celotni  vsebini s pripombami, da finalnega tekmovanja v ekipni 

atletiki ne bo, če ne bo zagotovljenih dodatnih finančnih sredstev. 

Sklep je bil soglasno sprejet (9 za, 0 proti, 0 vzdržanih) 

 

Sklep 6: Tekmovalni sistem za kolektivne panoge se dogovori individualno za vsako panogo s 

posamezno panožno zvezo. 

Sklep je bil soglasno sprejet (9 za, 0 proti, 0 vzdržanih) 

 

Ad 4). Zdrav življenjski slog 

Helga Kočevar je predstavila načrt MIZŠ za obdobje 2014 do 2020. Odločitev je, da se program 

nadaljuje: 

- Telesna aktivnost in zdravje in ne šport (zapakirani vsi programi ŠOM) 

- Začetek financiranja 2015 (koriščenje do 2021) 

- Premostitev je podaljšanje obdobja za dve šolski leti in je velika verjetnost, da se sredstva 

dobi. 

 

Sklep 7: Odbor podpira nadaljevanje projekta ZŠS v naslednjih dveh letih (podaljšanje). 

Sklep je bil soglasno sprejet (9 za, 0 proti, 0 vzdržanih) 

 

Sklep 8: Celostna predstavitev projekta Zdrav življenjski slog tudi ostalim, ki še ne delajo in so 
deležniki v šolskem prostoru in sklic novinarske konference po potrditvi projekta za naprej. 
Sklep je bil soglasno sprejet (9 za, 0 proti, 0 vzdržanih) 

 

Ad 4). Razno  

 

Sklep 9: Na naslednje seje odbora ŠOM se povabi predstavnika ŠOM v strokovnem svetu.  

Sklep je bil sprejet (9 za, 0 proti, 0 vzdržanih). 

 

Sklep 10: Cilj za leto 2014 je izdaja vsaj treh (3) številk Revije Šport mladih.  

Sklep je bil sprejet (9 za, 0 proti, 0 vzdržanih). 

 

Sklep 11: Dva člana odbora se doda v skupino za pripravo Nacionalnega programa športa.  

Sklep je bil sprejet (9 za, 0 proti, 0 vzdržanih). 

 

 

Zapisal:         Predsednica odbora: 

Jernej Peterlin         Ksenija Cesar 

 

priloge: 

- lista prisotnosti, 

- gradivo za sejo odbora. 
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