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VSESLOVENSKA OKROGLA MIZA ZDŠPS 
 

ZZaakkaajj  ssee  zzmmaannjjššuujjee  šštteevviilloo  uurr  ššppoorrttnnee  vvzzggoojjee  vv  
sslloovveennsskkiihh  ššoollaahh??  

 
 
Zveza društev športnih pedagogov Slovenije je v ponedeljek, 28. 5. 2007, ob 17.00 
pripravila na Fakulteti za šport v Ljubljani okroglo mizo z naslovom Zakaj se zmanjšuje 
število ur športne vzgoje v slovenskih šolah? Že od marca 2007 naprej smo izvedli na to 
temo osem regijskih posvetov. Skupno se je vseh devetih okroglih miz udeležilo več kot 
350 športnih pedagogov in strokovnjakov s področja zdravstva. 
 
Sklepi okrogle mize so naslednji: 
 
11..  UUččeenncceemm  iinn  ddiijjaakkoomm  jjee  ttrreebbaa  zzaaggoottoovviittii  vvssaakk  ddaann  22  uurrii  ggiibbaallnniihh  iinn  ššppoorrttnniihh  ddeejjaavvnnoossttii,,  

oodd  tteeggaa  vvssaajj  3300  mmiinnuutt  ss  ttaakkoo  oobbrreemmeenniittvviijjoo  ((ssrrččnnii  uuttrriipp,,  vviiššjjii  oodd  112200  uuttrriippoovv  vv  mmiinnuuttii)),,  
kkii  zzaaggoottaavvlljjaa  rraazzvvoojj  ffuunnkkcciioonnaallnniihh  ssppoossoobbnnoossttii..  EEnnoo  uurroo  ššppoorrttnniihh    ddeejjaavvnnoossttii  nnaajj  
zzaaggoottaavvlljjaa  ššoollsskkii  ssiisstteemm  zz  oobbvveezznniimm  iinn  rraazzššiirrjjeenniimm  pprrooggrraammoomm,,  eennoo  uurroo  ggiibbaallnniihh  aallii  
ššppoorrttnniihh  ddeejjaavvnnoossttii  ppaa  ššppoorrttnnaa  ddrruuššttvvaa,,  zzaasseebbnniikkii,,  ddrruužžiinnsskkoo  ookkoolljjee  oozziirroommaa  nnaajj  ookkoolljjee  
oommooggooččii  ddoossttooppnnoosstt  ššppoorrttnniihh  ppoovvrrššiinn  zzaa  ssaammoossttoojjnnoo  ššppoorrttnnoo  ddeejjaavvnnoosstt  mmllaaddiihh..  

  

22..  LLookkaallnnoo  ookkoolljjee  nnaajj  zzaaggoottoovvii,,  ddaa  bbooddoo  llaahhkkoo  mmllaaddii  pprriiššllii  vv  ššoolloo  zz  llaassttnnoo  ggiibbaallnnoo  
ddeejjaavvnnoossttjjoo  --  ppeešš  aallii  ss  kkoolleessoomm..  

  

33..  VVssii  uuččeennccii  iinn  ddiijjaakkii  mmoorraajjoo  iimmeettii  tteeddeennsskkoo  nnaajjmmaannjj  33  uurree  ((113355  mmiinnuutt))  oobbvveezznnee  ššppoorrttnnee  
vvzzggoojjee  vv  vvsseehh  rraazzrreeddiihh  aallii  lleettnniikkiihh  ššoollaannjjaa..  NNaa  ssrreeddnnjjiihh  ššoollaahh  llaahhkkoo  žžee  zzddaajj  nnaa  ppooddllaaggii  
zzaakkoonnaa  ppoovveeččaammoo  šštteevviilloo  uurr  ššppoorrttnnee  vvzzggoojjee,,  kkeerr  ssee  ššppoorrttnnaa  vvzzggoojjaa  pprrii  oobbrreemmeenniittvvii  
ddiijjaakkoovv  nnee  šštteejjee  vv  pprreeddppiissaannoo  tteeddeennsskkoo  šštteevviilloo  uurr  ppoouukkaa..  

  

44..  PPrreeddllaaggaammoo  sspprreemmeemmbboo  vv    oossnnoovvnnooššoollsskkii  zzaakkoonnooddaajjii,,  kkii  bboo  oommooggooččiillaa  ((eennaakkoo  kkoott  vv  
ssrreeddnnjjiihh  ššoollaahh)),,  ddaa  ssee  llaahhkkoo  ttrreettjjaa  uurraa  ššppoorrttnnee  vvzzggoojjee  vv  zzaaddnnjjeemm  ttrriilleettjjuu  uuvveeddee  iizzvveenn  
uurr  tteeddeennsskkee  oobbrreemmeenniittvvee  uuččeennccaa,,  ssaajj  ss  tteemm  nnee  ooggrroožžaammoo  oobbsseeggaa  ddrruuggiihh  pprreeddmmeettoovv..  

  

55..  ZZaarraaddii  iizzrreeddnneeggaa  ppoommeennaa  ššppoorrttnnee  vvzzggoojjee  nnaa  oottrrookkoovv  rraazzvvoojj  mmoorraammoo  oommooggooččiittii  
sskkuuppnnoo  ppoouuččeevvaannjjee  uuččiitteelljjaa  rraazzrreeddnneeggaa  ppoouukkaa  iinn  uuččiitteelljjaa  ššppoorrttnnee  vvzzggoojjee  vv  pprrvveemm  iinn  
ddrruuggeemm  ttrriilleettjjuu  oossnnoovvnnee  ššoollee..  

  

66..  ZZaarraaddii  nnuujjnnoo  ppoottrreebbnnee  iinnddiivviidduuaalliizzaacciijjee  mmoorraa  MMŠŠŠŠ  zzaaggoottoovviittii  uussttrreezznneejjššee  nnoorrmmaattiivvee  
((nnaajjvveečč  1166  uuččeenncceevv  vv  vvaaddbbeennii  sskkuuppiinnii;;  zzmmaannjjššaannjjee  tteeggaa  nnoorrmmaattiivvaa  oobb  vvššoollaannjjuu  uuččeennccaa  
ss  ppoosseebbnniimmii  ppoottrreebbaammii))..  

  

77..  ZZaaggoottoovviittii  jjee  ttrreebbaa  uussttrreezznnee  mmaatteerriiaallnnee  ppooggoojjee,,  ššee  ppoosseebbeejj  vv  vvrrttcciihh,,  ppooddrruužžnniiččnniihh  
ššoollaahh  iinn  vv  ssrreeddnnjjeemm  ššoollssttvvuu..    

  

88..  PPrraavv  ttaakkoo  jjee  ttrreebbaa  zzaarraaddii  ppoottrreebbnnee  iinnddiivviidduuaalliizzaacciijjee,,  vvaarrnnoossttii  vvaaddbbee  iinn  nnaaddzzoorroovvaannjjaa  
uuččiinnkkoovv  ssiisstteemmsskkoo  zzaaggoottoovviittii  nnaakkuupp  ssooddoobbnnee  uuččnnee  tteehhnnoollooggiijjee  ((mmeerriillnniikkee  ssrrččnneeggaa  
uuttrriippaa,,  mmeerriillnniikkee  ppoorraabbee  eenneerrggiijjee  ……))..  

  

99..  MMŠŠŠŠ  nnaajj  vvzzppoossttaavvii  ssiisstteemm  uuggoottaavvlljjaannjjaa  kkaakkoovvoossttii  vvzzggoojjnnoo--iizzoobbrraažžeevvaallnneeggaa  pprroocceessaa,,  
ZZvveezzaa  ddrruušštteevv  ššppoorrttnniihh  ppeeddaaggooggoovv  SSlloovveenniijjee  ppaa  llaahhkkoo  nnuuddii  ssttrrookkoovvnnoo  ppoommoočč  aallii  ppaa  nnaa  
oossnnoovvii  ddooggoovvoorraa  iinn  uussttrreezznniihh  ppooggoojjeevv  ssaammaa  vvzzppoossttaavvii  ssiisstteemm  uuggoottaavvlljjaannjjaa,,  
sspprreemmlljjaannjjaa  iinn  uussmmeerrjjaannjjaa  kkaakkoovvoossttii  ššppoorrttnnee  vvzzggoojjee  nnaa  oossnnoovvii  pprriimmeerrnneeggaa  
ssooffiinnaanncciirraannjjaa..    

  

1100..  UUrreessnniiččeevvaannjjee  nnaacciioonnaallnneeggaa  pprrooggrraammaa  ššppoorrttaa,,  kkii  oopprreeddeelljjuujjee  iinntteerreessnnoo  ššppoorrttnnoo  vvzzggoojjoo  
oottrrookk  iinn  mmllaaddiinnee,,  ssee  mmoorraa  ddoo  lleettaa  22001100  sskkllaaddnnoo  zz  ddoollggoorrooččnnoo  zzaassnnoovvaannoo  ssttrraatteeggiijjoo      
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            ppoovveeččaattii  oodd  zzddaajjššnnjjiihh  2255  %%  nnaa  110000  %%..  PPrriiččaakkuujjeemmoo,,  ddaa  bboo  vv  lleettuu  22000077  rreeaalliizzaacciijjaa  vvssaajj  
            4400--ooddssttoottnnaa..  
  

1111..  DDeelleežž  vvkklljjuuččeenniihh  oottrrookk  iinn  mmllaaddiinnee  vv  pprrooggrraammee,,  kkii  jjiihh  oopprreeddeelljjuujjee  NNaacciioonnaallnnii  pprrooggrraamm  
ššppoorrttaa  ((ZZllaattii  ssoonnččeekk,,  KKrrppaann,,  NNaauuččiimmoo  ssee  ppllaavvaattii,,  ššoollsskkaa  ššppoorrttnnaa  tteekkmmoovvaannjjaa,,  HHuurraa,,  
pprroossttii  ččaass)),,  mmoorraa  vv  ššoollsskkeemm  lleettuu  22000077//22000088  ddoosseeččii  rraavveenn  iizz  lleettaa  22000000..  

  

1122..  MMŠŠŠŠ  nnaajj  ppoonnoovvnnoo  vvzzppoossttaavviittii  iinnffoorrmmaacciijjsskkii  ssiisstteemm  zzaa  sspprreemmlljjaannjjee  vvrrssttee  iinn  oobbsseeggaa  
ššppoorrttnniihh  ddeejjaavvnnoossttii  tteerr  nnjjiihhoovveeggaa  ffiinnaanncciirraannjjaa,,  kkii  jjee  pprreenneehhaall  ddeelloovvaattii  zz  uukkiinniittvviijjoo  ZZaavvooddaa  
zzaa  ššppoorrtt  SSlloovveenniijjee..  
  

1133..  MMŠŠŠŠ  mmoorraa  zzaaggoottoovviittii,,  ddaa  ssee  vv  ššppoorrttnnee  oobbjjeekkttee  vvggrraaddii  llee  ttiissttaa  ššppoorrttnnaa  oopprreemmaa,,  kkii  
uussttrreezzaa  zzaahhtteevvaamm  vvaarrnnoossttii  iinn  kkaakkoovvoossttii  tteerr  iimmaa  uussttrreezznnee  aatteessttee..  ZZaarraaddii  šštteevviillnniihh  
ppoošškkooddbb  mmoorraammoo    ppoosseebbnnoo  ppoozzoorrnnoosstt  zzaaggoottoovviittii  kkaakkoovvoossttnniimm  ššppoorrttnniimm  ppooddoomm  iinn  
zzaarraaddii  šštteevviillnniihh    ookkvvaarr  sslluuhhaa  zzaaggoottoovviittii  uussttrreezznnoo  aakkuussttiikkoo..    

  

1144..  OOdd  VVllaaddee  RReeppuubblliikkee  SSlloovveenniijjee  pprriiččaakkuujjeemmoo  zzaa  lleettoo  22000088    ttaakkššeenn  pprroorraaččuunn  zzaa  ššoollssttvvoo,,  
kkii  bboo  zzaaggoottaavvlljjaall  vvssaajj    66,,11  %%  BBDDPP..  PPrreeddvviiddeevvaammoo,,  ddaa  jjee  bbiill  BBDDPP  zzaa  ššoollssttvvoo  nniižžjjii  lleettaa  
22000055,,  22000066  iinn  22000077,,  vveerrjjeettnnoo  cceelloo  ppoodd  66,,00  %%,,  kkaarr  jjee  nneesspprreejjeemmlljjiivvoo  zzaa  ddrržžaavvoo,,  kkii  
ggrraaddii  ssvvoojj  rraazzvvoojj  nnaa  zznnaannjjuu..  

  

1155..  PPrriiččaakkuujjeemmoo,,  ddaa  bboo  MMŠŠŠŠ  nnaa  ššoollaahh  vvsseehh  ssttooppeennjj    zzmmaannjjššaalloo  nnoorrmmaattiivv  vv  ooddddeellkkiihh    nnaa  2255  
uuččeenncceevv  aallii  ddiijjaakkoovv..  

  

1166..  DDeelliitteevv  sskkuuppiinn  pprrii  ššppoorrttnnii  vvzzggoojjii  ssee  mmoorraa  zz  nnaasslleeddnnjjiimm  ššoollsskkiimm  lleettoomm  uuvveelljjaavviittii  vv  
cceelloottnneemm  ddrruuggeemm  ttrriilleettjjuu  iinn  nnee  ssaammoo  vv  66..  rraazzrreedduu..  MMaakkssiimmaallnnoo  šštteevviilloo  uuččeenncceevv  iinn  
ddiijjaakkoovv  jjee  llaahhkkoo  nnaajjvveečč  1166  iinn  nnee  2200,,    kkoott  jjee  uuvveelljjaavvlljjeennoo  zzddaajj..  ZZaahhtteevvaammoo,,  ddaa  ssee  
ddeelliitteevv  nnaa  nnaajjvveečč  1166  uuččeenncceevv  uuvveelljjaavvii  ttuuddii  vv  ttiissttiihh  ssrreeddnnjjiihh  ššoollaahh,,  kkjjeerr  ttaa  nnoorrmmaattiivv  vv  
lleettooššnnjjeemm  lleettuu  ššee  nnii  bbiill  uuvveelljjaavvlljjeenn..  

  

1177..  ZZaahhtteevvaammoo  oobbnnoovvoo  aallii  nnaaddoommeessttiitteevv  ttiissttiihh  tteelloovvaaddnniicc,,  kkii  ssoo  bbiillee  zzggrraajjeennee  vv  ššeessttddeesseettiihh  
iinn  sseeddeemmddeesseettiihh  lleettiihh  iinn  zz  hhiiggiieennsskkiihh  iinn  ddrruuggiihh  ssttrrookkoovvnniihh  rraazzllooggoovv  nniissoo  vveečč  pprriimmeerrnnee  
zzaa  uuppoorraabboo..  

  

1188..  PPoosseebbnnoo  ppoozzoorrnnoosstt  nnaajj  MMŠŠŠŠ  iinn  llookkaallnnee  sskkuuppnnoossttii    nnaammeenniijjoo  oobbnnoovvii  iinn  ppoossooddoobbiittvvii  
ttiissttiihh  zzuunnaannjjiihh  ššppoorrttnniihh  ppoovvrrššiinn,,  kkii  nniissoo  vveečč  pprriimmeerrnnee  zzaa  uuppoorraabboo    ((hhiiggiieennsskkaa  
ooppoorreeččnnoosstt,,  nneevvaarrnnoosstt  ppoošškkooddbb,,  iizzrraabblljjeennaa  ppooddllaaggaa  iinn  ddoottrraajjaannaa  ššppoorrttnnaa  oopprreemmaa))..  

  

1199..  OObbsseegg  iinntteerreessnniihh  ddeejjaavvnnoossttii,,  ttuuddii  ššppoorrttnniihh  ssee  mmoorraa  bbiissttvveennoo  ppoovveeččaattii,,  hhkkrraattii  ppaa  ssee  
mmoorraa  zzaaggoottoovviittii  eennaakkoovvrreeddeenn  ssttaattuuss  vvrreeddnnootteennjjaa  ddeellaa  iinn  iizzppoollnnjjeevvaannjjee  kkaaddrroovvsskkiihh  
ppooggoojjeevv,,  kkoott  ttoo  vveelljjaa  zzaa  oobbvveezznnoo  ššppoorrttnnoo  vvzzggoojjoo..  

  

2200..  VVeelljjaavvnnii  uuččnnii  nnaaččrrttii  ssoo  kkaakkoovvoossttnnii  iinn  nnee  ppoottrreebbuujjeemmoo  »»nnaavviiddeezznneeggaa  ppoossooddaabblljjaannjjaa««  zz  
nnoovviimmii  »»ppeeddaaggoošškkiimmii  kkoonnssttrruukkttii««,,  ssvveettoovvaallccii  ZZaavvooddaa  zzaa  ššoollssttvvoo  ppaa  ssee  nnaajj  vv  zzaammeennoo  zzaa  
iizzddeellaavvoo  nnoovviihh  uuččnniihh  nnaaččrrttoovv  uukkvvaarrjjaajjoo  pprreeddvvsseemm  ss  ssvveettoovvaallnniimm  ddeelloomm  vv  pprraakkssii,,  kkii  jjee  vv  
zzaaddnnjjiihh  lleettiihh  pprraakkttiiččnnoo  vv  cceelloottii  iizzoossttaalloo..  

  

2211..  NNoorrmmaattiivv  1166  ddiijjaakkoovv  vv  sskkuuppiinnii  pprrii  ššppoorrttnnii  vvzzggoojjii  iinn  nnaajjmmaannjj  33  uurree  ššppoorrttnnee  vvzzggoojjee  
tteeddeennsskkoo  jjee  ppoottrreebbnnoo  uuppoošštteevvaattii  ttuuddii  pprrii  pprreennoovvii  ggiimmnnaazziijjsskkiihh  pprrooggrraammoovv..  

  

2222..  ZZaarraaddii  iizzjjeemmnnoo  nneeggaattiivvnniihh  ttrreennddoovv  ppaaddaannjjaa  aaeerroobbnniihh  zzmmoogglljjiivvoossttii  ––  vvzzddrržžlljjiivvoossttii,,  
ppoovveeččeevvaannjjaa  šštteevviillaa  uuččeenncceevv  iinn  ddiijjaakkoovv  ss  pprreekkoommeerrnnoo  tteežžoo  iinn  pprroobblleemmoovv,,  ppoovveezzaanniihh  ss  
ssoocciiaallnnoo  pprriillaaggooddlljjiivvoossttjjoo  oottrrookk  iinn  mmllaaddiinnee,,  bboommoo  uuččiitteelljjii  ššppoorrttnnee  vvzzggoojjee  ššee  bboolljj  
zzaavvzzeettoo  ppoossvveeččaallii  ppoozzoorrnnoosstt  nnaavveeddeenniimm  pprroobblleemmoomm  ssooddoobbnneeggaa  nnaaččiinnaa  žžiivvlljjeennjjaa,,  pprrii  
ččeemmeerr    rraaččuunnaammoo  nnaa  ppooddppoorroo  iinn  ssooddeelloovvaannjjee  MMŠŠŠŠ,,  zzddrraavvssttvvaa  iinn  vvsseehh,,  kkii  ssoo  nnaa  llookkaallnnii  
iinn  ddrržžaavvnnii    rraavvnnii  ooddggoovvoorrnnii  zzaa  mmllaaddee..  

 
 

Predsednik: 
  Marjan Plavčak, prof. 


