
 

 

 

Zapisnik  sestanka med  šolo,  klubi, občino in strokovnim svetom za šport Javnega zavoda 

Ratitovec, ki je bil v ponedeljek, 30.8.2021 ob 13. uri v mladinskem centru 

Prisotni: Andraž Valcl - PKRŽ, Brane Čenčič – atletsko društvo, Vili Rant – rokometno društvo, Branko 

Košir – strelsko društvo, Andraž Pfajfar – predstavnik učiteljev športne vzgoje, Anton Luznar – župan, 

Franc Rant – ravnatelj OŠ Železniki, Boris Kavčič – strokovni svet za šport, Gregor Habjan – direktor 

JZR, Srečo Rehberger - JZR, Ana Lušina - JZR 

 
Pozdrav Borisa Kavčiča, ki je povedal, da je  namen sestanka izmenjava mnenj in pogovor o 

možnostih večjega sodelovanja med OŠ Železniki in društvi oz. klubi.  

Navzoči so že pred sestankom dobili zapisane izhodišča, splošna stališča in predloge.  

G. Rant je povedal,  da je prepričan, da bi se marsikaj dalo uredit in da so v preteklih letih že 

sodelovali s strelci in atleti.  Želja nekaterih klubov/društev je bila, da nekatere programe sofinancira 

šola, vendar to ne gre. 

G Košir – pobudnik za sodelovanje. Povedal je, da se pogreša nabor osnovnošolcev, ki bi se pridružili 

društvom. Dodal je, da je bilo v preteklih letih sodelovanje (s prejšnjimi) učitelji boljše in je sedaj tega 

vedno manj. Cilj vseh pa je, da bi otroci čim bolj zdravo preživljali otroštvo.  Člani strelskega društva 

so pripravljeni učiteljem športne vzgoje pomagati pri izvedbah športnih dni v prostorih strelskega 

društva.  Prav tako so tudi člani drugih društev oz. klubov  pripravljeni priskočiti na pomoč pri 

športnih dnevih (atletika, rokomet, nogomet, strelstvo, tenis,…) 

G.Čenčič : Atletsko društvo je v sodelovanji z osnovno šolo vsako leto organiziralo kros. Na krosih se 

je vedno odvijalo  vse preveč hitro – otroci so bili vezani na prevoze. Želeli bi, da bi za izvedbo krosa 

imeli na razpolago veča časa. Pomembna se jim zdijo tudi šolska tekmovanja, udeležba na občinskih 

in medobčinskih tekmovanjih. 

G. Rant:  Šola financira vsa tekmovanja, kar ni tak problem, večji problem je nezainteresiranost in 

rezultati. Pri individualnih tekmovanjih so kar uspešni, pri kolektivnih športnih pa so »ostali zadaj«.  

G.Valcl: Tudi plavalni klub bi pri izvedbi športnega dneva v plavalnem bazenu lahko pomagal. Dodal 

je,  da bi se lahko zmenili in bi pred šolskimi tekmovanji kandidati za tekmovanje prišli  kako uro 

»povadit« na trening plavalnega kluba oz če bi kdo želel kakšen strokoven komentar ali nasvet, so na 

voljo. 

G. V.Rant: Društva so podaljšana roka šole. Učitelji bi morali vzpodbujati otroke, da se včlanijo v 

klube/društva, če so pri enem od športov dobri. Včasih je bila na šoli liga v rokometu med razredi, kar 

je pomenilo tudi  večji vpis v rokometni klub. Klube/društva je v šoli treba predstaviti in narediti 

reklamo . Povedal je, da za medobčinska šolska tekmovanja ni vedel in je dodal, da RD lahko poskrbi 

za prevoz in drese, poleg tega pa lahko pomagajo tudi z izborom tekmovalcev – predvsem tistih, ki so 



že v klubu. Dodal je še, da s športom otroci pridobijo delavne navade, s čimer so se strinjali tudi vsi 

ostali prisotni. 

G.Pfajfar: Potrebno je usmerjanje otrok v klube/društva s pomočjo učiteljev športne vzgoje.  

Včasih so bili učitelji prisotni tudi v klubih in posledično je bilo tudi otrok več v klubih -  tega sedaj ni. 

Dejstvo je, da so trenerji otrok bolj pomembni kot trenerji starejših – športniki se delajo od malega. 

Potrebna je vzpodbuda učiteljev in usmerjanje v klube/društva. 

Šolska športna tekmovanja: zaželjeno je, da se teh tekmovanj udeleži čim več otrok in se zraven 

povabi tudi predstavnike klubov/društev. Učitelji naj naredijo seznam tekmovanj, ki bi se jih udeležili 

in bi se malo več delalo na tem področju. Rezultate tekmovanj bi bilo treba objavljati tudi v npr. 

Ratitovških obzorjih… 

V nadaljevanju so se prisotni pogovarjali, če bi bilo možno znesek denarja, ki je namenjen športu 

povečali za nek znesek, ki bi bil namenjen izključno za šolska športna tekmovanja. Po krajši razpravi 

so prišli do zaključka, da je najboljša možnost popravek pravilnika, v katerega se vključijo šolska 

športna tekmovanja - na razpis se  prijavi šola – podobno kot je to urejeno pri organizaciji občinskih 

tekmovanj.                                                                                                                                                               

Potrebno je pripraviti seznam šolskih tekmovanj, ki se jih bo šola udeležila in na podlagi tega določiti 

znesek stroškov, da bi že naslednjem šolskem letu šola lahko sredstva preko razpisa dobila. 

Podan je bil tudi predlog, da bi Andraž Pfajfar v strokovnem svetu za šport javnega zavoda Ratitovec 

nadomestil  preminulega Nikota Bertoncelj in bi sodeloval kot predstavnik šole. 

Športnica/športnik šole: G Rant je povedal, da pod takimi kriteriji kot so veljali v preteklosti to ne bo 

šlo, ker so nekateri  učenci to izkoriščali in so delali le na področjih, ki so štela za izbor. V preteklosti je 

to delovalo, v današnjih časih pa ne več. Je pa podal učiteljem športne vzgoje pobudo za druge vrste 

nagrad za vzpodbudo učencem. 

G. Kavčič je povedal, da se mu  zdi škoda, da šola ne izbere več športnice in športnika šole, ker to 

otrokom zelo veliko pomeni. Postaviti je treba nove kriterije za izbor – poudarek bi moral biti na 

splošno delo pri športni vzgoji (trud, napredek,…) in ne toliko od uspehov na različnih tekmovanjih. 

Prisotni so se strinjali naj se učiteljem športne vzgoje da pobuda za spremembo kriterijev za določitev 

športnice in športnika šole. Pravilnik o nagrajevanju bi bilo dobro spremeniti, da bi bil izbor bolj 

fleksibilen in bi lahko podelili tudi več nagrad za mlade športnike, če bi bilo kandidatov več oz. če v 

določenem letu ni primernih kandidatov, da se nagrad ne podeli, prav tako naj bi to veljalo tudi za 

zlato plaketo. Pravilnik naj se pregleda, popravi in sprejme sklep…  

Sestanek je bil zaključen ob  14:20h. 

Zapisala: 

Ana Lušina 


