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ZAPISNIK, 

 

 

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

je bila v prostorih Ministrstva za šolstvo in šport, Masarykova 16, v ponedeljek, 11. 04. 2011, ob 

14.00. 

 

 

Prisotni člani odbora: Gašper Plestenjak, dr. Janko Strel, Barbara Starčevič, Matjaž Plesec, Bernarda 

Pohleven, Zdravko Peternelj, Biserka Drinovec, Miran Jerman. 

Ostali prisotni: Marko Rajšter, Jelko Gros, Marko Primožič, Jernej Peterlin 

  

 

DNEVNI RED: 

1. Izvolitev namestnika/-ce predsednice odbora 

2. Pregled in sprejem zapisnika 2. sestanka Odbora ter 1. korespondenčne seje 

3. Kratko poročilo o izvajanju programov ŠOM 

4. Izbor naj vrtca in šole 

5. Program za otroke od 2-6 let 

6. Obravnava meril za sofinanciranje izpeljave šolskih športnih tekmovanj in prireditev 

7. Sodelovanje šolskih centrov v ŠŠT 

8. Festival športa 

9. Zdrav življenjski slog 

10. Sodelovanje z mediji 

11. Pobude in predlogi članov odbora 

 

 

Ad 1). Izvolitev namestnika/-ce predsednice odbora 

Biserka Drinovec je predlagala za namestnika predsednice odbora Matjaža Plesca, Marko Rajšter pa 

je predlagal za namestnika predstavnika MŠŠ v odboru ŠOM Ignaca Polajnarja. Predsedujoči je dal 

na glasovanje naslednja sklepa. 

 

Sklep 1: Namestnik predsednice odbora Ksenije Predikaka oz. podpredsednik odbora je do preklica 

Matjaž Plesec. 

Sklep 2: Predstavnico MŠŠ v odboru ŠOM Ksenijo Predikaka do preklica nadomešča Ignac Polajnar. 

Sklepa sta bila soglasno sprejeta (8 ZA, 0 proti, 0 vzdržanih). 

 

 

Ad 2).  Pregled in sprejem zapisnika 2. sestanka Odbora ter 1. korespondenčne seje 

 

Sklep 3: Sprejme se zapisnika 2. sestanka odbora in 1. Korespondenčne seje odbora ŠOM. 

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

 

 

Ad 3). Kratko poročilo o izvajanju programov ŠOM 

Poročilo so predstavili Mateja Reberšak Cizelj, Jernej Peterlin in Gašper Plestenjak. 
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Razprava: 

Dileme, ki so se izpostavile pri izvajanju nekaterih programov v projektu Šolska športna tekmovanja 

in prireditve: 

- Razprava o strokovni kakovosti programov. Predstavitev pozitivnih izkušenj iz terena. 

- Velika dilema o nadaljevanju organizacije tekmovanja v cestnem kolesarstvu. Večina 

tekmovalcev je bilo licenciranih. Problem je tudi varnostni vidik izpeljave tekmovanja (velike 

hitrosti, zaradi kratke razdalje). 

- Izpostavljena je bila dilema o smiselnosti oz. nesmiselnosti velike širine ponudbe panog v 

programu ŠŠT. 

- Zdravko Peternelj je predstavila analizo udeležbe glede števila licenciranih in nelicenciranih 

tekmovalcev na atletskih tekmovanjih. 

- Pri bowlingu je velik interes, da se v tekmovanje vključijo tudi srednje šole. Izpostavljena je 

bila tudi dilema glede kraja izvajanja tekmovanje. Prevelik komercialni interes. 

- Miran Jerman je izpostavil dilemo o širitvi panog v programu ŠŠT. Meni, da premalo 

podpiramo bazične športe. Gre za panoge, ki so prisotne v šolah pri športni vzgoji in v 

interesnih programih, kjer lahko športni pedagogi pripravijo učence na tekmovanje in 

organizirajo šolska tekmovanja, ki so temelj za vsa nadaljnja tekmovanja na višjih nivojih. 

- Dr. Janko Strel je izpostavil dilemo širše vloge športa v družbi nasploh ne le v segmentu šol 

(padanje družbene vloge športa). Bistvo so učinki športne vadbe. Za prihodnost je 

ključnega pomena, da se postavijo cilji, ki jih je potem potrebno uresničevati. 

 

Veliko dilem je bilo izpostavljenih tudi pri aktualni temi o varnosti na kopališčih. Ugotovitve 

sestankov, ki jih je koordiniral MORS so bile, da ni problem v strokovnosti vaditeljev, učiteljev, 

vendar je večja težava v njihovi odgovornosti do dela. 

 

Sklep 4: Odbor je seznanjen s poročili izvedbe interesnih programov športa otrok in mladine in 

odpira nekaj dilem, ki jih je potrebno upoštevati ter o njih razpravljati pri nadaljnjih usmeritvah in 

izvajanju programov. 

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

 

 

Ad 4). Izbor naj vrtca in naj šole 

Novi pravilnik je predstavil Marko Primožič. Glavni cilj je povabit k sodelovanju večje število šol in 

vrtcev. Vključene so tudi nove aktivnosti. Eden od srednjeročnih ciljev je tudi informatizacija procesa 

ocenjevanja šol. 

Dr. Janko strel je predlagal, da bi bilo smiselno v ocenjevanju najbolj športne šole smiselno povezati 

redno šolsko športno vzgojo in interesne programe športa. Povezava z Zavodom za šolstvo. 

Eden od predlogov je bil tudi, da se šole ne nagrajuje v materialni obliki (npr. nagrade za 

pridobivanje novih znanj…). 

 

Sklep 5: Odbor sprejme novi pravilnik za izbor najbolj športnih vrtcev, OŠ, SŠ in OŠPP. Vse 

interesne skupine morajo biti z novim pravilnikom seznanjene preko mreže področnih centrov 

najkasneje do  15. aprila 2011. 

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

 

 

Ad 5). Program za otroke od 2-6 let 
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Program je podrobno predstavila Barbara Stančevič, članica delovne skupine za pripravo programa 

Mali sonček. Poudarke novega programa je na procesu vadbe, v ospredju je tudi povezava s starši, 

kjer otrok naloge opravlja v povezavi s starši. Prevladujejo dejavnosti na prostem, da jih lahko 

izvajajo vsi vrtci. Namen je vključiti celotno populacijo otrok v omenjeni starostni skupini. Pri 

programu gre za celoletni proces športno/gibalne vadbe v obdobju otroka starega od 2-6 let. 

Program bo v prostor vrtcev implementiran s pilotskim izvajanjem projekta v prvem letu. 

Predlog dr. Janka Strela je, da mora biti pomemben cilj tega programa tudi ustvarjanje pogojev za 

vadbo (prostor in oprema). Ključnega pomena za otrokov športni gibalno/športni razvoj otroka v 

tem starostnem obdobju sta ravnotežje in rotacija.  

 

Sklep 6: Odbor je seznanjen s potekom priprave novega športno/gibalnega programa od 2-6 let in 

delom delovne skupine za pripravo programa. Izpostavil je nekaj dilem ter podal nekaj predlogov, 

da jih delovna skupina upošteva za nadaljnje delo. Odbor se strinja s postopkom implementacije 

programa v vrtce. 

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

 

 

Ad 6). Obravnava meril za sofinanciranje izpeljave šolskih športnih tekmovanj in prireditev 

Merila za sofinanciranje šolskih športnih tekmovanj in prireditev za šolsko leto 2011/12 je predstavil 

Marko Primožič. Mnenje vseh članov odbora je, da se na državnih tekmovanjih ne sme zaračunavati 

štartnin. 

 

Sklep 7: Sprejme se merila za sofinanciranje šolskih športnih tekmovanj v šolskem letu 2011/12 in 

razvrstitev športnih panog v skupine A, B, C in D s pripombo, da morajo vse panoge v skupini A in 

B, ki želijo imeti sofinanciran področni nivo tekmovanja, le ta usklajena z mrežo področnih centrov 

Zavoda za šport RS Planica. V primeru, da izvajalci v skupinah A, B in C pobirajo štartnino na državni 

ravni brez predhodnega dogovora z Zavodom za šport RS Planica, se jim tekmovanja oz. prireditve 

na sofinancira.  

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

 

 

Ad 7). Sodelovanje šolskih centrov v ŠŠT 

Marko Primožič predstavi dileme nekaterih šolskih centrov o sodelovanju posameznih programov 

šolskega centra ločeno na šolskih športnih tekmovanjih. Predvsem so težave, kjer je zelo malo žensk 

oz. moških. 

 

Sklep 8: Odbor je seznanjen s problematiko. Zavod za šport RS Planica identificira dejanske 

probleme in pripravi nadaljnja izhodišča in rešitve. 

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

 

 

Ad 8). Festival Športa 

Priprave na Festival športa mladih in predviden program je predstavila Mateja Reberšak. 

 

Sklep 9: Odbor je seznanjen in se strinja s potekom priprav in programom Festivala športa mladih. 

Sklep je bil soglasno sprejet (8 ZA, 0 proti, 0 vzdržanih). 
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Ad 9). Zdrav življenjski slog 

Izvedbo projekta na terenu in problematiko, ki se pri tem pojavlja je predstavil Boštjan Vintar. Izvaja 

se predvsem nadzor nad finančnim in formalnim delom projekta, ne pa na strokovnosti. Dileme so 

kako pridobiti in obdržati otroke v projektu. Primeri dobre prakse in elementi kakovosti projekta. 

 

Sklep 10: Odbor je seznanjen z vsemi aktivnostmi v projektu Zdrav življenjski slog. 

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

 

Ad 10). Sodelovanje z mediji 

Sodelovanje z mediji je predstavil Marko Primožič. Namen je bil le seznaniti odbor z aktivnostmi na 

tem področju. 

 

Sklep 11: Odbor je seznanjen z vsemi aktivnostmi v zvezi s sodelovanjem z mediji. 

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

 

Ad 11). Pobude in predlogi članov odbora 

Izpostavljene so bile naslednje zadeve: 

- Na šolskih tekmovanjih ni šolskih dresov, ampak so klubski in reprezentančni dresi, tudi z 

državnim grbom. Potrebno je upoštevati in bolj dosledno izvajati 4. Točko skupnih pravil 

šolskih športnih tekmovanj in prireditev, kjer je natančno opredeljeno v kakšni opremi lahko 

nastopijo ekipe. 

- Na šolskih športnih tekmovanjih je padel nivo spoštovanja osnovnega protokola tekmovanj; 

otvoritev, Fair play, podelitev, tako kot to zahtevajo navodila v Informatorju. Vse to je 

potrebno izvajati na nivoju, ki je bil v preteklosti že dosežen. 

- Predlog področnih koordinatorjev, da področni centri dobijo del praktičnih nagrad, ki bi jih 

lahko uporabili za različne dejavnosti. 

- Na tekmovanjih je opaziti, da šole ne nosijo s seboj tekmovalnih kartonov (prijavni obrazci). 

- Na tekmovanjih je opaziti, da ni medicinskih služb. 

- Izvajalci ne pošiljajo vabil za tekmovanja.  

- Izvajalci ne pošiljajo najav tekmovanj s tehničnimi bilteni za obveščanje, pravočasno ne 

pošiljajo zaključnih biltenov in rezultatov. 

- Predlaga se tudi, da se vzpostavi sodelovanje šol za usklajevanje prehrane. Dilema je 

nastala, ko z letošnjim letom prehrane Zavod za šport ne sofinancira. Šolam je potrebno 

pripraviti navodila in pobudo, da se pravočasno dogovorijo o naročilu prehrane pri 

izvajalcu in pravočasno odjavijo prehrano tekmovalcev na svoji šoli. Tako je strošek 

prehrane enak kot pri rednem izvajanju pouka. 

- Natančno je potrebno urediti nagradni sklad. 

- Koordinatorji na področnih centrih ne dobivajo vseh razpisov državnih tekmovanj. Morajo 

prejeti vse. 

- Kršijo se pravila navijanja na športnih tekmovanjih. 

 

Zapisal:         Podpredsednik odbora: 

Jernej Peterlin         Matjaž Plesec 

 

priloge: 

- lista prisotnosti, 

- gradivo za sejo odbora. 


