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Ljubljana, 4. julij 2014 

 

ZAPISNIK 
 
8. seje Odbora Zavoda za šport Republike Slovenije Planica za področje športa otrok in mladine (v 
nadaljevanju Odbor ŠOM), je bila v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, 
Masarykova 16, Ljubljana v torek, 17. junija 2014, ob 11.00 uri. 
 
Prisotni člani odbora: Ksenija Cesar, Biserka Drinovec,  Miran Jerman, Matjaž Plesec, Zdravko 
Peternelj, Marko Primožič in , Gašper Plestenjak. 
Ostali prisotni: Mateja Reberšak Cizelj, Uroš Vidmajer, Boštjan Vintar in Marko Rajšter.  
Opravičeno odsotni: Vesna Štemberger, Barbara Stančevič, Maja Bučar Pajek,  Ana Peček in Bernarda 
Pohleven. 
 
Dnevni red: 

1. Pregled in sprejem zapisnika 7. sestanka Odbora ŠOM 

2. Kratko poročilo o izvedbi programov ŠOM po zadnji seji (februar 2014 – junij 2014)  

3. Priprava programa dela za naslednje šolsko leto: 

- rezultati razpisov področne in panožne koordinacije 
- terminski plan ŠŠT 
- razpisani Nagradni natečaji »Naj šola, vrtec« in ostali (razpis in zaključna prireditev) 
- priprava Informatorja Športa mladih (predlogi in pobude) 

4. Novo Jugovzhodno evropsko združenje za šolski šport (SSFSE) – poročilo z ustanovnega 

sestanka in predlogi sodelovanja 

5. Pobude in predlogi članic in članov odbora  

 
Dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 

Ad1) Pregled in sprejem zapisnika 7. sestanka Odbora ŠOM 
Pregledani so bili vsi sklepi 7. seje odbora ŠOM: 
Pojasnila k sklepom, ki so le-to potrebovala: 
 
Sklep 1 (6. seje odbora) - Pripravi se predloge umestitve programov ŠOM v EU perspektivo 2015 – 2020 
– bilo je obrazloženo, da pogovori potekajo na nivoju MIZŠ. 
 
Sklep 3 (6. seje odbora ) - 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 – 
odprto pismo je bilo predstavljeno. Člani odbora so izpostavili, da je še posebej pomembno 
sofinanciranja lokalnih skupnosti in so se strinjali, da se dopolnjena vsebina dopisa posreduje na vse 
slovenske občine. 
 
Sklep 9 (6. seje odbora) – Uroš Vidmajer podal pobudo Strokovnemu svetu za šport RS – v času pisanja 
tega zapisnika smo prejeli odgovor, da bodo na naslednjem sestanku Strokovnega sveta določili člana, 
ki bo zadolžen za področje interesnih programov športa otrok in mladine ter se bo udeleževal 
sestankov Odbora ŠOM. 
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Sklep 6 (7. seje odbora)  - Oddelek ŠOM preuči možnost za podelitev vrednejših plaket, pokalov ali 
drugih nagrad šolam in majic udeležencem četrtfinalnih tekmovanj v igrah z žogo, za šolsko leto 
2014/2015 – možnosti za leto 2014/15 so sledeče – pri igrah z žogo se podelijo pokali za vse štiri ekipe 
na finalnem tekmovanju, na ¼ finalnem tekmovanju se zagotovi majice za vse udeležence.  
Mnenje predstavnika odbora je bilo, da je bolje še nekoliko znižati višine sofinanciranj tekmovanj kot, 
da ni primernih priznanj (nagrad) na tekmovanjih. Zavod si bo prizadeval, da bodo poleg predvidenih 
nagrad tudi višine sofinanciranj ostale nespremenjene. 
 
Sklep 13 (7. seje odbora)  – Na osnovi predlogov nekaterih športnih pedagogov in lastne ugotovitve 
Odbor ŠOM predlaga, da se termin Šolskega pokljuškega maratona ponovno prestavi na stari datum, to 
je prvi vikend v februarju - sobota, 7.2. 2015. Še pred izidom Informatorja Športa mladih se Izvede  
razgovor z glavnim izvajalcem te množične prireditve, g. Nenadom Pilipovičem. 
 
Zapisnik 7. seje odbora je bil soglasno sprejet. 
 

Ad2) Kratko poročilo o izvedbi programov ŠOM po zadnji seji (februar 2014 – junij 2014)  
ŠŠT – vsa tekmovanja so potekala nemoteno, ekipa ŠOM-a na Zavodu se je udeležila domala vseh 
finalnih tekmovanj.  
5.Festival športa mladih - pohvale že ob izvedbi,  pripravljen paviljon Športko za športne pedagoge, 
pedagogi prejeli tudi majice z maskoto. Festival so pohvalili vsi prisotni člani odbora, ki so se ga 
udeležili.  
 

Sklep 1) Na 6. Festival športa mladih se povabi tudi partnerje iz tujine (npr. SSFSE). 

Sklep soglasno prejet. 

 

Za naslednje leto je potrebno razmisliti glede izvedbe atletskega OŠ finala v sklopu festivala. ker OŠ 

Koper ne želi več prevzeti organizacije atletike. Možna rešitev je povezovanje fakultete in lokalnega 

atletskega društva. 

 

Sklep 2) za pomoč predvsem na atletskem delu Festivala se povabi vse tri Fakultete (Univerza na 

Primorskem, Fakulteta za šport, Univerza v Mariboru). Zaželeno tudi povezovanje na ostalih ŠŠT. 

Sklep soglasno prejet. 

 

Revija Šport mladih – narejen korak naprej, ponovno naj bi izšla v decembru 2014. Za leto 2015 so 

odlični izgledi, da bo ponovno mesečnik. Spodbujati je potrebno športne pedagoge, da se aktivno 

vključijo s pisanjem člankov – nekateri so v tem zelo dobri. V jeseni bo potrebno narediti korak naprej 

in ustanoviti uredniški odbor. 

 

Ad 3) Rezultati razpisov področne in panožne koordinacije (prva alineja) 

Predstavljen razpis za področne centre in panožno koordinacijo. 

 

Izpostavljena je bila problematika dveh bazičnih športnih panog, ki se nista prijavili na razpis (plavanje 

in smučarski teki). Smučarske teke se bo vključilo v sklop Pokljuškega maratona kot netekmovalni del z 

nekategoriziranimi učenci, glede plavanja – odprta izpeljava finalnega tekmovanja. 
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Sklep 3) Predstavnik ZŠRS Planica se dogovori za sestanek z Plavalno zvezo Slovenije in g. Borom 

Štrumbljem glede izpeljave šolskega tekmovanja v plavanju v šolskem letu 2014/15. 

Sklep soglasno prejet. 

 

Predstavljene so bile nove športne panoge, ki so se prijavile na razpis:  
- Atletska zveza Slovenije - mnogoboj 
- Veslaška zveza Slovenije - veslanje na simulatorjih (osmerci 4 fantje + 4 punce) in 
- Hokejska zveza Slovenije - šolski hokej (3 na 3). 

 

Pojavili so se pomisleki in polemika glede primernosti igre z velikimi hokejskimi palicami (velikost, teža) 

in mnenje nekaterih, da je floorball dosti bolj  primeren zaradi primernosti rekvizita (palice), ki se 

uporablja. 

 

Mnenje članov odbora je, da je potrebno, da se Odbor seznani z športnimi panogami, ki se želijo na 

novo vključiti v sistem tekmovanj. Panoga se predhodno predstavi na kakšnem dogodku, za pedagoge 

se pripravi primerna literatura. 

 

Sklep 4) Hokej se v šolskem letu 2014/15 prestavi na mesec februar oz. marec. 

Sklep soglasno prejet. 

 

Sklep 5) Hokej je v D skupini poizkusno kot predstavitveno šolsko tekmovanje v šolskem letu 

2014/15. Preuči se odziv šol na to tekmovanje – ni finalno državno šolsko tekmovanje (razvrednoti 

pomembnost finalnih tekmovanj). 

Sklep soglasno prejet. 

 

Sklep 6) Pri razpisu za ŠŠT mora biti kot prvi kriterij v razpisu za vse nove panoge opredeljeno, da se 

morajo še pred zaključkom razpisa predstaviti Odboru ŠOM in dobiti soglasje Odbora o primernosti 

panoge za njeno vključitev v sistem Šolskih športnih tekmovanj.  

Sklep soglasno prejet. 

 

Omenjeni sklep se opredeli že v skupnih pravilih za šolsko leto 2014/15, ki bodo objavljeni v 

Informatorju (avgust 2014). 

 

Ad3) razpisani Nagradni natečaji (tretja alineja) 

Sklep 7) g. Plesec oblikuje dokument (dopis srednjim šolam), kjer se le-te pozove, da imajo za 

naslednje šolsko leto (2014/15) s svojimi predlogi možnost vplivati na spremembo Pravilnika o 

nagradnem natečaju za naj srednjo šolo. 

Sklep soglasno prejet. 

 

Sklep 8) za šolsko leto 2013/14 se sprejme predstavljeni Pravilnik o nagradnih natečajih. 

Sklep soglasno prejet. 
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Sklep 9) nagradni natečaji za najboljše šolsko glasilo, najboljšo športno fotografijo in najboljšo 

spletno stran se v šolskem letu 2014/15 ukinejo. 

Sklep soglasno prejet. 

 

Ad 3) priprava Informatorja Športa mladih (četrta alineja) 

 

Sklep 10) Informator ostane v nespremenjeni obliki. 

Sklep soglasno prejet. 

 

Dopolnitev pravilnika, ki je objavljen v Informatorju (vidno mesto) za tekmovanja v igrah z žogo za 

srednje šole 

 
Sklep 11)  

 Dijak oziroma dijakinja lahko v šolskem letu, v šolskih športnih tekmovanjih zastopa le eno 
šolo.  

 Dijak ali dijakinja lahko v srednješolskem izobraževanju nastopa največ za dve šoli.  

 Na srednješolskih tekmovanjih lahko v ekipnih športih nastopajo redno vpisani dijaki in 
dijakinje, ki še ustrezajo mladinski kategoriji nacionalnih panožnih zvez oziroma je za njimi že 
dveletni mladinski staž. Za šolsko leto 2014/2015 so to letnik 1996 in mlajši.  

 Na srednješolskih tekmovanjih lahko v ekipnih športih za šolo nastopata maksimalno dva tuja 
državljana, ki sta registrirana v okviru nacionalne panožne zveze.  

 

Sklep soglasno prejet. 

 

Ad4) Novo Jugovzhodno evropsko združenje za šolski šport (SSFSE) – poročilo z ustanovnega 
sestanka in predlogi sodelovanja 
 

Poročilo s sestanka je podal g. Vidmajer. Bilo je plodno srečanje, vse vključene države si želijo tudi 

aktivnega sodelovanja s strani Slovenije, ker nas vidijo kot državo, ki ima šolski športni sistem 

postavljen na zelo visokem nivoju. Tekmovanje bi potekalo en krat letno v eni od razpisanih ekipnih 

športnih panog (državni prvak). Želja je tudi pripraviti skupno srečanje ministrov (odgovornih za šolski 

šport) vseh vključenih držav.  

Želja, da se zagotovi več sredstev za mednarodna tekmovanja ISF in SSFSE na nivoju države. V ostalih 

državah vse nastale stroške z mednarodnimi tekmovanji krije država. 

 

Sklep 12) Odbor ŠOM podpira podpis pristopne izjave o vključitvi v SSFSE. 

Sklep soglasno prejet. 

 

Sklep 13) na MIZŠ se poda predlog, da se zagotovi dodatna sredstva za mednarodna tekmovanja (v 

zadnjih dveh letih se je s strani države plačevala samo letna članarina za ISF tekmovanja – vse ostale 

stroške so morale kriti šolske ekipe). 

Sklep soglasno prejet. 
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Ad 5) Pobude in predlogi članic in članov odbora  
Podana je bila pobuda (g. Peternelj), da se pripravi tudi za srednje šole Festival športa mladih. Vsi člani 
so se strinjali, da se pobuda preuči (kakšna festivalska oblika, bi bila najbolj primerna za srednješolsko 
populacijo?). 
 
 
 

 

 

Zapisala         Predsednik odbora 

Mateja Reberšak Cizelj         Miran Jerman 
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