
      
 

Slovenske Konjice, 12. december 2016 
 
 

Vodjem področnih centrov 
 

Zadeva: ŠOLSKA TEKMOVANJA V SMUČANJU IN DESKANJU NA SNEGU ZA OSNOVNE ŠOLE 
 
 
Spoštovani! 
 
Kljub temu, da prave zime še ni, nas naši najboljši zimski športniki že razveseljujejo z odličnimi rezultati. Približuje pa 
se tudi čas, ko pridejo na vrsto zimska tekmovanja za šolsko mladino. Do takrat lahko le upamo, da nas bo narava 
obdarila z belo preobleko. V nadaljevanju je nekaj osnovnih navodil za izvedbo področnih tekmovanj. Področna 
tekmovanja v smučanju je potrebno izpeljati najkasneje do 17. februarja 2017. Na področnih tekmovanjih, kjer je 
združenih več področij, za napredovanje na državno tekmovanje štejejo skupni rezultati in tudi podelitev nagrad je 
enotna. Pri izvedbi se držite navodil v informatorju. Datum državnega tekmovanja v smučanju in deskanju na snegu 
je predvidoma 9. marec 2017, izvajalec in kraj tekmovanja pa bosta izbrana naknadno z razpisom. 
 
Razpišite tudi posamično tekmovanje za kategorizirane tekmovalce (tako kot lani), pazite pa na letnike, ki so drugačni 
kot pri nekategoriziranih.  
 
Skupaj si prizadevajmo, da bi še povečali število sodelujočih šol in s tem pridobili na množičnosti. 
 
 
1. Prijava učencev na tekmovanje 
Prijave potekajo v skladu z obvestili v Informatorju. Šole prijavljajo svoje učence in učenke (največ tri v posamezni 
kategoriji) na področna in državno tekmovanje obvezno preko spletne aplikacije, ki se nahaja na strani: 

 https://app.sport.si/cas/login?locale=sl&service=http%3A%2F%2Fapp.sport.si%2Fevt%2Findex.jsf. 
 
Rok prijave z razpisom določi izvajalec tekmovanja (zaradi vnosa v aplikacijo ga obvezno posreduje tudi 
koordinatorju). Prosimo vas, da šole pravočasno obvestite o tem, da bo možna prijava na tekmovanje samo v roku, 
ki bo določen s koledarjem, razvidnem v spletni aplikaciji. V primeru zamude prijavnega roka, šola ne bo mogla 
sodelovati na tekmovanju. 
 
 
2. Koledar področnih in državnega tekmovanja 
Področna tekmovanja v smučanju bodo izvedena v obdobju od 1. januarja do 17. februarja 2017.  
 
Izvajalci področnih tekmovanj lahko vzpostavijo kontakt s področnimi koordinatorji v alpskem smučanju na 
Smučarski zvezi, ki jim bodo pomagali pri organizaciji tekmovanja oziroma jih bodo povezali z bližnjim klubom, ki bi 
lahko pomagal pri organizaciji in izpeljavi tekmovanja. 
 
Ko dobim podatke od izvajalcev bom izpolnil spodnjo tabelo. Izvajalca področnih tekmovanj izberejo področja, ki so 
odebeljena in napisana prva. Izvajalec mora z razpisom vsaj 14 dni pred tekmovanjem sporočiti osnovne podatke o 
tekmovanju (pošlje jih tudi koordinatorju). 
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FINALNO TEKMOVANJE 
Finalno tekmovanje v smučanju in deskanju bo izvedeno 9. marca 2017.  
 
3. Razpisna določila 
Tekmovanje v smučanju in deskanju na snegu za osnovne šole poteka po določilih razpisa, ki je bil objavljen v 
Informatorju I – 2016/2017 (strani 45, 47). Kategorizirani tekmovalci v smučanju bodo na finalu tekmovali v 
paralelnem veleslalomu. 
 
4. Merila za sofinanciranje ŠŠT s strani Zavoda za šport RS Planica 
Možni stroški, ki se lahko krijejo s sredstvi Zavoda za šport RS Planica:  

Uporabnina športnega objekta in prostora (proge), potrebna oprema, postavitev proge, štartne številke, 
ozvočenje, napovedovalec, izdelava biltenov, priprava štartne liste, zbiranje rezultatov in obdelava podatkov, 
prevoz orodja, zdravniška služba, elektronsko merjenje, rediteljska služba ter koordinacija tekmovalnega sistema 
panoge. Sofinancirani so stroški dela in stroški uporabe in delovanja opreme. 

 
PODROČNA TEKMOVANJA 
Zavod za šport RS Slovenije Planica bo izvajalcem področnih tekmovanj v smučanju povrnil sredstva v višini največ 
960 EUR. 
 
FINALNO TEKMOVANJE 
Zavod za šport RS Slovenije Planica bo izvajalcu finalnega tekmovanja v smučanju in deskanju povrnil sredstva v višini 
največ  1564 EUR. 
 
5. Priznanja in nagrade 



FINALNO TEKMOVANJE 
Zavod za šport RS Planica zagotovi medalje, pokale in nagrade za najboljše.  
 
6. Prijava in poročilo o izpeljavi področnih in finalnih tekmovanj 
Sistem ŠŠT je zasnovan na javnem razpisu saj gre za javna sredstva. Sofinanciranje tekmovanj s strani Zavoda za šport 
RS Planica (ZŠRS Planica) in namenska poraba teh sredstev mora biti razvidna iz dokumentacije, ki smo jo v ta namen 
pripravili in je objavljena na spletnem portalu Športa mladih. Zato je potrebno v postopku prijave za izpeljavo 
tekmovanj, poročanja in uveljavljanja zahtevkov za izplačilo uporabljati obrazec 3.  
 
Izvajalci morajo na vseh obvestilih in biltenih tekmovanj uporabljati logotip Zavoda za šport RS Planica. 
 
Prijava 
Izvajalci področnega tekmovanja morajo v obrazcu 3, ki se nahaja na spletni strani portala Šport mladih 
http://www.sportmladih.net/programi_som/sportna_tekmovanja/sst_obrazci) izpolniti vse podatke o izvajalcu 
tekmovanja, pri stroških tekmovanja pa morate navesti, poleg tega kar po merilih sofinancira ZŠRS Planica, kaj še 
sofinancirate izvajalci, lokalne skupnosti, šole… in je razvidno iz vaše dokumentacije. 
 
Poročilo 
Izvajalec tekmovanja mora v roku 10 dni koordinatorju tekmovanja (Brane Vodopivec, OŠ Pod goro, Šolska ulica 3, 
3210 Slovenske Konjice) poslati prijavni obrazec, poročilo in zahtevek za izpeljavo tekmovanja (obrazec 3). 
Dokumentacije o porabi sredstev (računov) ni potrebno pošiljati, hrani jo izvajalec tekmovanja v njihovem 
računovodstvu (pomembno je, da so sredstva porabljena namensko, kar vas zavezuje zahtevek o sofinanciranju). 

 
Zaključnih biltenov ni potrebno tiskati ampak jih posamezni izvajalci pošljejo v elektronski obliki (zaželeno v formatu 
pdf ) sodelujočim šolam, koordinatorju in obvezno tudi na naslov info@sportmladih.net, da ga bomo lahko dodali na 
portal Športa mladih, služil pa nam bo tudi za dokazilo o izpeljavi tekmovanja. Rok za oddajo biltena je čim prej, 
najkasneje pa 24 ur po končanem tekmovanju, saj je takrat še zanimiv za udeležence tekmovanj. Zaključni bilten v 
elektronski obliki naj vsebuje naslovnico, poleg podatkov iz tehničnega biltena pa še osnovne podatke o tekmovanju  
predstavitev izvajalca, organizacijski odbor tekmovanja, poimenski seznam sodnikov in zdravniške službe, tehnična 
navodila, rezultati, zaželena je tudi kakšna fotografija. 
 
Prosimo, da spodbujate športne pedagoge, le ti pa učence in ostale izvajalce šolskih športnih tekmovanj, da si čim 
večkrat ogledajo spletni portal Športa mladih. Na tej strani se nahajajo tudi zapisniki za izpeljavo tekmovanj in vsi 
potrebni obrazci ter rezultati tekmovanj. 
 
 
Vse informacije so objavljene na spletni strani www.sportmladih.net, dodatne informacije pa dobite pri 
koordinatorju šolskih športnih tekmovanj (Brane Vodopivec, OŠ Pod goro, Šolska ulica 3, 3210 Slovenske Konjice, e-
pošta: brane_vodopivec@hotmail.com, tel.: (03) 757 29 50 ali 041 331 475, faks: (03) 757 29 75). 
 
 
S spoštovanjem! 
 
Brane Vodopivec 
Koordinator 

 Gašper Plestenjak 
Vodja programov ŠOM 
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