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Predlogi za sodelovane, 
med športnimi društvi oz. klubi in Osnovno šolo Železniki, 

kot gradivo za sestanek, 
ponedeljek, 29.8.2021 ob 13:00 v Mladinskem centru 

 
Izhodišče:  
Klubi in društva ki v občini Železniki delujejo na področju športa (prostočasna športna vzgoja otrok in 
mladine), ugotavljajmo, da se sodelovanje z Osnovno šolo iz leta v leto poslabšuje. Z namenom da se 
to sodelovanje izboljša, smo zahtevali sestanek z ravnateljem in županom. Da bo ta sestanek bolj 
produktiven, spodaj podajamo konkretne predloge. 
 
Splošno stališče: 
V občini imamo infrastrukturo in klube, ki za otroke in mladostnike izvajajo programe športa: 

• Individualni športi: Atletika, Plavanje, Strelstvo, Smučanje; 

• Kolektivni športi: Rokomet, Nogomet. 
Kljub temu, da se društva in klubi trudijo izvajati programe po svojih najboljših močeh, vsi opažamo 
upad članstva. Največji upad v zadnji letih beležimo predvsem pri osnovnošolski mladini. 
Ugotavljamo, da je eden od razlogov tudi v tem, da so otroci pri pouku športne vzgoje s strani učiteljev 
premalo animirani, v smislu, da bi se v prostem času bolj aktivno vključevali v zgoraj navedene 
programe športa. Namen tega je da otroke in mladostnike »odlepimo« od sedečega sloga preživljanja 
prostega časa, ki ga večinoma porabijo za »web vsebine«. Z večjim vključevanjem v šport in rekreacijo 
bi izboljšali njihove gibalne sposobnosti, kar vodi tudi do bolj zdravega življenjskega sloga. 
 
Naši predlogi so sledeči: 
1) Predstavitev klubov in programov športa v okviru Športnih dnevov: 

• Strelsko društvo je pripravljeno brezplačno nuditi svoje vire (prostor, oprema, kader), da se otroci 
spoznajo z osnovami strelstva; 

• Smučarski klub je pripravljen brezplačno nuditi svoj kader (učitelje smučanja) za pomoč pri izvedbi 
smučarskega športnega dneva; 

• Plavalno in Atletsko društvo sta pripravljena priskočiti na pomoč pri izvedbi atletskega in 
plavalnega športnega dneva; 

• Rokometni in nogometni klub pripravljena sodelovati pri izvedbi turnirjev, ki bi bili organizirani v 
okviru šole. 

2) Šolska športna tekmovanja.  
Klubi in društva smo vsekakor zainteresirani da se učenci udeležijo čim več šolskih športnih 
tekmovanj. Pri tem smo vsekakor pripravljeni aktivno sodelovati kot spremljevalci na teh tekmovanjih. 
Predlagamo, da se na začetku tega šolskega leta naredi plan teh tekmovanj, kjer se upošteva tudi želje 
klubov, seveda ob sodelovanju z učitelji športne vzgoje. 
3) Predstavnik OŠ v strokovnem svetu za šport.  
Še enkrat vas prosimo in pozivamo, da OŠ Železniki imenuje svojega predstavnika v strokovni svet za 
šport. 
4) Športnik / športnica Osnovne Šole.  
Izbira športnika šole in pripadajoča plaketa je bila s strani OŠ pred tremi leti ukinjena. Prosimo in 
pozivamo, da ponovno uvedete to nagrado, kot je bila pred tem to dolgoletna dobra praksa. 
 
Stališča izražajo: 

• Strokovni svet za šport: Boris Kavčič (zastopa nogomet in smučanje) 

• Strelsko društvo: Branko Košir 

• Atletsko društvo: Brane Čenčič 

• Plavalni klub: Matevž Gladek 

• Rokometni klub: Vili Rant 

• Javni Zavod Ratitovec: Gregor Habjan 


