POROČILO KOMISIJE ZA ŠPORT OTROK IN MLADINE
1. Komisijo sestavljajo naslednji člani:
Nataša Čavničar
Vrtec Jožice Flander
Alenka Zemljič
OŠ Rada Robiča
Sonja Škoberne
OŠ Tabor I
Branko Mihalič
OŠ Gustava Šiliha
Jerica Puklavec
OŠ Franca Rozmana Staneta
Edi Roj
Gradbena šola
Marjan Pučnik
Univerza
Simon Mihalina
Vodja področnega centra Maribor

Mali sonček
Zlati sonček
Krpan
Šole s prilagojenim prog.
Osnovnošolska tekmovanja
Srednješolska tekmovanja
Študentska tekmovanja

2. V letu 2017 se je financiranje srednješolskih in univerzitetnih športnih tekmovanja uredilo,
saj sta programa postala del Letnega programa športa Mestne občine Maribor. ŠRD Zvezdica,
ki vodi osnovno in srednješolska tekmovanja, je vse programe športa otrok in mladine
izpeljala kvalitetno in brez pripomb.
3. Šolska športna tekmovanja:
V letu 2017 so bila razpisana tekmovanja za OŠ v 18 športnih panogah. Tekmovanj so se
udeleževalo vseh 19 osnovnih šol – 100 % udeležba s preko 5.000 tekmovalci.
Srednje šole so imele razpisanih 11 športnih panog. Tekmovanj se je udeleževalo 16 srednjih
šol oziroma 80 % udeležba s preko 1.100 tekmovalci.
Od 17 fakultet se je tekmovanj v 9 športnih panogah udeležilo 16 fakultet oziroma 95 %
udeležba s preko 1.000 tekmovalci.
4. V program Mali sonček je bilo vključenih 2.700 otrok iz 6 vrtcev in Centra za sluh in govor
Maribor.
5. V programa Zlati sonček in Krpan je bilo vključenih 1.050 učencev iz 11 osnovnih šol.
6. V programu Naučimo se plavati so bili vključeni vsi (900) učenci in učenke prvih razredov z
vseh mariborskih osnovnih šol.
Problemi nastajajo pri testiranjih plavanja v šestih razredih osnovne šole ter 15 urnih tečajih
plavanja za neplavalce v zadnjem triletju osnovne šole in v srednji šoli, kot prioritetna
programa Nacionalnega programa športa v RS, saj financiranje s strani MOM ni urejeno.
Prioritetna naloga bodoče komisije je, da se programa uvrstita v Pravilnik o sofinanciranju
LPŠ v MOM in v letni program športa v MOM za leto 2018.

Maribor, 10.5.2018
Predsednica komisije za šport otrok in mladine
Darja Škrilec

