
 

 

ZAPISNIK 
 

Uvodnega strokovnega posveta (PC MARIBOR) na temo prostočasnih programov športa otrok in 
mladine (Mali sonček, Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati in Šolska športna tekmovanja za OŠ 
in SŠ) , ki je potekal v četrtek, 22.9.2022, ob 14.00 uri v sejni sobi ŽTK Maribor, Popovičeva ulica 8, 
2000 Maribor 

 
 

Prisotni:  
Lista prisotnosti 
 
 
Sestanek se je pričel ob 14 uri. 
 
 
Dnevni red: 

1. Uvodni nagovor in seznanitev z dnevnim redom 
2. Predstavitev sprememb in novosti v programih ŠOM (Zavod za šport RS Planica) 
3. Predstavitev programa šolska športna tekmovanja za leto 2022/23 

 koledar OŠ in SŠ 
 financiranje ŠŠT 

 
 

Ad 1 
 

Ad 1)   Uvodni nagovor in seznanitev z dnevnim redom 
 
Simon Mihalina, Vodja PC Maribor, je v uvodu pozdravil vse prisotne in optimistično napovedal 
aktivnosti v šolskem letu 2022/23. Predstavil je dnevni red posveta, seznanil prisotne, da ni nihče 
posredoval predlogov in vprašanj glede posveta, pozval vse prisotne, da posredujejo e-naslove 
svojih sodelavcev, ki so vključeni v programe ŠOM in bi želeli prejemati obvestila Društva Zvezdica. 
 
Sklep 1: Prisotni so bili seznanjeni z dnevnim redom strokovnega posveta, ki bo objavljen na spletni 
strani Društva Zvezdica. 
 
 

Ad 2 
 
Ad 2)   Predstavitev sprememb in novosti v programih ŠOM (Zavod za šport RS Planica) 
 
Gašper Plestenjak, vodja programov ŠOM iz Zavoda za šport RS Planica pozdravi vse prisotne in 
predstavi novosti in spremembe v programih ŠOM, predvsem ŠŠT, kjer bo v šolskem letu 2022/23 
potekala prijava na tekmovanja le preko aplikacije  in NSP, glede sofinanciranja izpadlih programov 
zaradi epidemije. Razvije konstruktivna debata s prisotnimi, katerim odgovori na zastavljena 
vprašanja in nejasnosti. 
 
Sklep 2: Prisotni so bili seznanjeni s spremembami in  novostmi programov ŠOM. 
 
 

Ad 3 
 



 

 

Ad 3)   Predstavitev programa šolska športna tekmovanja za leto 2022/23 (koledar OŠ in SŠ, 
financiranje ŠŠT) 
 
V uvodu Simon MIhalina, vodja PC Maribor, povzame realizacijo ŠŠT v šolskem letu 2022/23, v 
katerem so bila tekmovanja skoraj v celoti realizirana, ter pojasni, da so zaradi epidemije in obnove 
dvorane Tabor izpadla tekmovanja v alpskem smučanju in deskanju na snegu za OŠ in SŠ ter v 
nogometu in rokometu za tretjo triado v OŠ). 
 
Vodja PC predstavi koledar OŠ in SŠ športnih tekmovanj za šolsko leto 2022/2023, s katerim so bili 
predhodno seznanjeni vsi akterji preko e-pošte in sta objavljena na spletni strani Društva Zvezdica. 
Cilji ŠŠT so zastavljeni zelo optimistično in predvidevajo 100% realizacijo programa ŠŠT, prijave pa 
bodo možne le preko aplikacije ŠŠT. 
 
V nadaljevanju posveta je na pobudo g. Idžojtiča, učitelj športne vzgoje OŠ B. Ilicha, razprava 
potekala o racionalizaciji tekmovanj za osnovne šole, predvsem o smiselnosti organizacije občinskih 
tekmovanj v badmintonu ter širini tekmovanj pri igrah z žogo (košarka, odbojka). 
 
Vodja PC Maribor vse prisotne seznani s pogoji nastopanja na ŠŠT za leto 2022, ki so vezana na 
financiranje šolskih tekmovanj in so pogoj za udeležbo na občinskih in področnih tekmovanjih. Pogoji 
nastopanja so namreč sestavni del vsakega razpisa za šolsko tekmovanje (za OŠ in SŠ) in so vsakič 
v začetku koledarskega leta objavljeni na spletnih straneh Društva Zvezdica. Računi za stroške 
udeležbe na šolskih tekmovanjih za obdobje od januarja do junija bodo izstavljeni v prvem tednu 
meseca oktobra 2022, za obdobje od septembra do decembra 2022 pa v mesecu januarju 2023. 
 
V nadaljevanju je potekala debata o financiranju ŠŠT v MOM za leto 2022, v katero se je vključila 
tudi predstavnica MOM (Urada za šport), vodja PC Maribor in tudi sodelujoči. Predstavnica MOM 
obrazloži, da financiranje ŠŠT ni urejeno, ker Društvo Zvezdica ni dopolnilo vloge s pogodbami 
izvajalcev tekmovanj, š čimer se vodja PC Maribor ni strinjal, zato se na pobudo športnih pedagogov 
in izvajalcev tekmovanj sprejme pobuda št. 1. 
 
Vodja PC Maribor pove, da je za obdobje od januarja do junija 2022 prepozno za sprejemanje 
dogovorov in da če bo MOM želela sofinancirati ŠŠT, lahko to stori tako, da šolam, ki bodo prejele 
račune za udeležbo le te subvencionira. 
 
Sklep 3: Sodelujoči so se seznanili s koledarjem ŠŠT za OŠ in SŠ za šolsko leto 2022/23. 
Sklep 4: Sodelujoči so se seznanijo, da bodo prijave za nastop na šolskih tekmovanjih potekale 
izključno preko spletne aplikacije ŠŠT. 
Sklep 5: Sodelujoči sprejmejo sklep, da se šolska športna tekmovanja smiselno racionalizirajo (v 
badmintonu se izvedejo le področna tekmovanja, pri igrah z žogo pa se zmanjša število tekem). 
Sklep 6: Sodelujoči so bili seznanjeni z pogoji nastopanja na ŠŠT in načinom pokrivanja stroškov 
tekmovanja za leto 2022. 
Pobuda 1: Športni pedagogi in izvajalci dajejo pobudo, da MOM in Društvo Zvezdica čim prej 
najdeta rešitev glede sofinanciranja ŠŠT. 
 
Ostalih vprašanj in nejasnosti ni bilo. 
 
Sestanek se je zaključil z zahvalo vsem prisotnim za udeležbo s strani Gašperja Plestenjaka in 
Simona Mihalina, ob 15.30 uri. 
 
                                                       Vodja PC Maribor: 

       Simon Mihalina 
Datum: 23.9.2022 


