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1. Uvod
Program opredeljuje programe športa otrok in mladine iz Nacionalnega programa športa
Republike Slovenije, ki jih Javni zavod Sotočje MedvodeMedvode (v nadaljevanju: zavod)
organizira za predšolske in šoloobvezne otroke, ki obiskujejo vrtec oziroma osnovno šolo s
sedežem v občini Medvode.
V programe se vključujejo OŠ Medvode, OŠ Pirniče, OŠ Preska, OŠ Simona Jenka Smlednik,
POŠ Sora, POŠ Topol in VIZ Frana Milčinskega Smlednik. Na podlagi sporazuma med
Občinama Medvode in Vodice se v tekmovanja med reprezentancami šol v razpisanih
športnih panogah vključuje tudi OŠ Vodice.
Zavod
šole:
-

v šolskem letu 2016/17 organizira naslednje športne programe za vrtce in osnovne
Mali sonček
Zlati sonček
Krpan
Občinska šolska športna tekmovanja
Udeležba šolskih reprezentanc na področnih in državnih tekmovanjih
Naučimo se plavati – plavalni tečaji za 1. razrede
Udeležba na množičnih prireditvah

Podlaga za sofinanciranje organizacije in izvajanja navedenih programov na občinski ravni z
javnimi financami lokalne skupnosti je v Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 24/2000). Izvajanje programov na področni in državni ravni koordinira in
sofinancira Zavod za šport Republike Slovenije Planica. Ta med ostalim določa, da lokalne
skupnosti sofinancirajo stroške ekip in posameznikov, ki se uvrstijo na vsa nadaljnja
tekmovanja. Obseg in višina sofinanciranja vseh teh programov se podrobno določijo s
programom športnih vsebin in tekmovanj za predšolske in šoloobvezne otroke, ki ga bo
Javni zavod Sotočje Medvode pripravljal letno ter Letnim programom športa v občini
Medvode, ki ga sprejema Občinski svet Občine Medvode.
V nadaljevanju so opisane vsebine vseh programov, opredeljeno je tudi njihovo financiranje
oziroma obseg (so-)financiranja, ki ga zavod zagotavlja udeležencem. Osnovne šole in vrtci se
v skladu s svojimi letnimi delovnimi načrti odločajo za sodelovanje v teh programih. Na
podlagi programa športnih vsebin in tekmovanj, ki jih organizira zavod ter interesa in letnih
delovnih načrtov šol bodo v letu 2016 sklenjene pogodbe o sodelovanju med zavodom,
šolami in vrtcem.
Program športnih vsebin in tekmovanj je osnova dela finančnega načrta zavoda, ki se nanaša
na področje športa otrok in mladine. Finančna sredstva za izvajanje teh programov se
zagotavljajo iz proračuna Občine Medvode. Izvajanje načrtovanih programov v šolskem letu
2016/17 je zato odvisno od odobritve predlaganega financiranja v okviru proračuna za
tekoče leto. Če bo Občina Medvode odredila drugačen obseg sredstev, bo program
dejavnosti ustrezno prilagojen.
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2. Gibalni/športni program Mali sonček
(Povzeto iz revije Informator št. 1)
Program je namenjen otrokom od drugega do šestega leta starosti. Sestavljen je iz štirih
stopenj:
- mali sonček – modri: za otroke od 2. do 3. leta starosti,
- mali sonček – zeleni: za otroke od 3. do 4. leta starosti,
- mali sonček – oranžni: za otroke od 4. do 5. leta starosti,
- mali sonček – rumeni: za otroke od 5. do 6. leta starosti.
Od šolskega leta 2012/13 dalje se otroci od 5. do 6. leta starosti vključijo v program Mali
sonček.
Namen programa je obogatiti ponudbo na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi in
športnimi vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku.
Posamezne stopnje programa so med seboj povezane. Vsebine programa (vožnja s
poganjalčki, igre brez meja, rolanje, ustvarjanje z gibanjem in ritmom …) so pestre in
temeljijo na elementarnosti gibanja in ne na tekmovalnosti.
Otrok za vsako opravljeno nalogo prejme nalepko, za opravljeno stopnjo programa pa
priznanje in športni pripomoček, s katerim se bo lahko igral.
Priročnik z informacijami in navodili za izpeljavo programa je objavljen na spletni strani
www.sportmladih.net.
2.1 Terminski načrt
- Avgusta (pred pričetkom šolskega leta) vrtec sporoči predvideno število otrok, ki se
bodo vključili v program.
- Septembra (ob začetku šolskega leta) vrtec sporoči število otrok, ki so se vključili v
programe (po starosti), ter število knjižic, ki jih potrebujejo.
- V prvem tednu maja vrtec sporoči število praktičnih nagrad, ki jih potrebujejo glede
na starost otrok (stopnjo programa).
- Do sredine maja vrtec naroči zavodu število priznanj oziroma nagrad za opravljene
naloge.
- Junija na sedežu zavoda prevzamejo izvajalci praktične nagrade in priznanja.
2.2 Pripomočki za izvajanje programa
Zavod zagotovi vrtcu: dostavo informativnega gradiva (zloženke) za starše, promocijskega
gradiva (plakati) za vrtce, knjižice za otroke, ob zaključku programa priznanja in praktične
nagrade za otroke.
2.3 Financiranje programa
- Zavod za šport Republike Slovenije Planica zagotovi informativno in promocijsko
gradivo ter knjižice, priznanja in praktične nagrade za otroke.
- Javni zavod Sotočje Medvode zagotovi vrtcu vadbeni prostor v športni dvorani
Medvode, dostavo informativnega in promocijskega gradiva ter knjižic in po
dogovoru z izvajalci sofinancira nakup pripomočkov za izvajanje posameznih nalog.
- Vrtec zagotovi strokovni kader (vzgojitelji, športni pedagogi) in pripomočke za
izvajanje posameznih nalog.
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3. Športna programa Zlati sonček in Krpan
(Povzeto iz revije Informator št. 1)
Športna programa Zlati sonček in Krpan sta namenjena otrokom od šestega do enajstega leta
starosti. V popoldanskem času ju lahko izvajajo tudi društva ali zasebniki.
S programoma se lahko popestrijo redni vzgojno-izobraževalni proces in delo v društvih. Oba
programa naj bosta predvsem športna spodbuda za otroka, zato je težnja k iskanju pozitivno
rešenih nalog na prvem mestu. Načeloma si želimo, da so na koncu nagrajeni vsi otroci.
Priročnika z informacijami in navodili za izpeljavo obeh programov sta objavljena na spletni
strani www.sportmladih.net.
3.1 Terminski načrt
- Septembra (ob začetku šolskega leta) šole prek spletne aplikacije http://zs.sport.si/
naročijo potrebno gradivo (knjižice), ki ga prevzamejo na sedežu zavoda.
- Oktobra šole v spletno aplikacijo http://zs.sport.si/ vnesejo število otrok, ki so se
vključili v programe. Vstop do aplikacij je mogoč s starimi gesli.
- Najkasneje do 15. maja šole naročijo priznanja (diplome, medalje) za sklepne
prireditve prek spletne aplikacije http://zs.sport.si/. Gradivo nato prevzamejo na
sedežu zavoda.
- Do 20. junija šole v spletno aplikacijo http://zs.sport.si/ vnesejo zaključno poročilo o
izvajanju obeh programov.
- Junija šole brezplačno prevzamejo praktične nagrade in priznanja na sedežu zavoda.
3.2 Pripomočki za izvajanje programa
Zavod zagotovi šolam: dostavo knjižic za učence in učenke, ob zaključku programa medalje in
diplome za udeležence.
3.3 Financiranje programa
- Zavod za šport Republike Slovenije Planica zagotovi gradivo za izvajanje programa –
knjižice, medalje in diplome.
- Javni zavod Sotočje Medvode zagotovi koordinacijo programa in po dogovoru z
izvajalci programa sofinancira nakup pripomočkov za izvajanje posameznih nalog.
- Šole zagotovijo in financirajo strokovni kader (učitelji) ter pripomočke za izvajanje
posameznih nalog.
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4. Šolska športna tekmovanja osnovnih šol
Namen šolskih športnih tekmovanj je spodbujanje sodelovanja, medsebojnega druženja in
spoštovanja. Njihove vzgojne možnosti se med ostalim kažejo v učinkovitejšem otrokovem
samonadzoru, samospoštovanju in spoštovanju pozitivnih vedenjskih vzorcev. Vanje naj bo
vključenih čim več mladih, ki niso vključeni v društvena tekmovanja. Šolska športna
tekmovanja predstavljajo povezavo med množičnimi in v kakovostni šport usmerjenimi
programi, ki so v domeni nacionalnih panožnih športnih zvez.
4.1 Osnovna določila občinskih tekmovanj osnovnih šol
V občinska tekmovanja osnovnih šol se vključujejo šolske reprezentance. Za šolsko
reprezentanco lahko tekmujejo le učenci, ki so v tekočem šolskem letu vpisani na sodelujočo
šolo. Podružnične šole in VIZ Frana Milčinskega Smlednik nastopajo kot samostojne ekipe.
Osnovni cilji tekmovanj so razvedrilo, sprostitev in spodbujanje redne vadbe tudi zunaj
rednega pouka.
Tekmovanja so razporejena čez vse šolsko leto in se končajo v začetku junija. Tekmovalni
sistemi posameznih tekmovanj se določijo glede na število prijavljenih ekip.
Tekmovanja bodo organizirana med tednom od 10. do 15. ure. Tekmovanja v posamičnih
športih, ki so razdeljena na večje število disciplin oziroma kategorij (atletika, kros), bodo
organizirana v popoldanskem času.
Šola se prijavi na tekmovanja prostovoljno in sodeluje na lastno odgovornost. Vsaka šola
se sama odloči na katerih tekmovanjih bo sodelovala.
Šole se prijavijo na tekmovanja v pisni obliki po elektronski pošti do roka, ki je naveden v
razpisu posameznega tekmovanja. Organizator ni dolžan upoštevati prijave ekipe, ki zamudi
rok prijave. Ustne ali telefonske prijave niso zadostne.
4.2 Potek tekmovanj
- Zavod organizira prevoz šolskih reprezentanc na občinska prvenstva. Ekipa, ki
potrebuje prevoz na tekmovanje, mora to navesti ob prijavi.
- Ekipa oziroma posameznik lahko nastopi na tekmovanjih le, če ju spremlja učitelj, ki
je zaposlen na šoli. Vodja ekipe odgovarja za svojo ekipo.
- Ekipa mora biti pripravljena za nastop vsaj 10 minut pred predvidenim pričetkom
tekme. Vodja ekipe mora oddati vodji tekmovanja ali sodniku pisni seznam
tekmovalcev.
- Tekmovalci lahko tekmujejo le v predpisani športni opremi. V športnih igrah morajo
biti igralci posamezne ekipe v enotnih športnih dresih s številkami.
- Žoge in potrebno opremo za izvedbo tekmovanja zagotovi izvajalec. Žogo in opremo
za ogrevanje si priskrbi vsaka šola sama.
V primeru nepravilnosti odda vodja ekipe pisno pritožbo najpozneje 20 minut po končani
tekmi vodji tekmovanja ali sodniku, sicer se pritožba ne upošteva. Pritožbe rešuje in izvršuje
disciplinska komisija v sestavi: vodja tekmovanja, predstavnik izvajalca in nevtralni
predstavnik sodelujočih ekip. Komisija za pritožbe se sestavi po potrebi in za vsako
tekmovanje posebej.

Stran 7 od 14

Priznanja in nagrade: v ekipnih športnih panogah prejme zmagovalna ekipa praktično
nagrado – športni rekvizit. V individualnih športnih panogah prejmejo trije prvouvrščeni
posamezniki v vsaki kategoriji oziroma disciplini medalje.
4.3 Uvrstitev na področna in državna prvenstva
Šolske ekipe in posamezniki, ki se uvrstijo na področna in državna prvenstva, prijavi na
nadaljnje tekmovanje šola sama. Pri tem naj upoštevajo roke, navedene v razpisih. Kopijo
oziroma informacijo o prijavi posredujejo zavodu najmanj teden dni pred tekmovanjem. Pri
elektronskih prijavah na tekmovanje naj šola priloži poimenski izpis udeležencev oziroma
kopijo prijave iz spletne aplikacije.
Področna tekmovanja v športnem plezanju, smučarskih skokih, smučanju in deskanju so
združena s Področnim centrom Gorenjska.
Zavod zagotovi šolskim reprezentancam, ki se udeležijo področnih in državnih prvenstev,
prevoz na tekmovanje in malico. Gledalci oziroma navijači, tudi če so učenci udeležene šole,
niso del šolskih reprezentanc.
4.4 Informiranje
Zavod informira zainteresirane o organizaciji in poteku tekmovanj skozi objavo razpisov
tekmovanj, pravil tekmovanj, urnikov tekmovanj, rezultatov tekmovanj in z ostalimi tekočimi
obvestili. Obvestila se po elektronski pošti pošiljajo športnim pedagogom in ravnateljem šol.
Obvestila so objavljena tudi na spletni strani zavoda na naslovu www.zavodsotocje.si.
O poteku šolskih športnih tekmovanj občasno poročajo tudi lokalni mediji. Zavod to
pozdravlja in si prizadeva za uspešno sodelovanje z lokalnimi mediji, saj ocenjuje, da to
prispeva k pozitivni promociji šolskega športa ter ugledu sodelujočih šol v lokalnih skupnosti.
Zavod dvakrat letno – prvič ob koncu koledarskega leta in drugič ob koncu šolskega leta –
pripravi pregled realizacije, s katerim poroča o poteku športnih programov in šolskih
športnih tekmovanj.
4.5 Financiranje programa
Za tekmovanja na občinski ravni zagotavlja zavod sledeče financiranje:
- organizacija tekmovanja;
- prevoz ekip iz šole na prizorišče tekmovanja in nazaj;
- sodniški stroški;
- osvežilni napitki in zdravstvena oskrba na tekmovanju v atletiki in krosu;
- priznanja in nagrade;
- najem objektov in površin za tekmovanja, ki jih ni možno izvesti na šolskih objektih;
- sofinanciranje spremstva pedagogov.
Za tekmovanja na področni in državni ravni zagotavlja zavod sledeče financiranje:
- morebitna prijavnina (vključno s smučarsko vozovnico);
- prevoz ekip iz šole na prizorišče tekmovanja in nazaj;
- malica v vrednosti 2,30 € na učenca/spremljevalca za tekmovanja, zaradi katerih so
učenci odsotni manj kot 6 ur;
- obrok v vrednosti 5,50 € na učenca/spremljevalca za tekmovanja, zaradi katerih so
učenci odsotni 6 ur ali več;
- sofinanciranje spremstva pedagogov.
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Zavod sofinancira tudi spremstvo pedagogov na tekmovanjih, ki potekajo po 14. uri ali ob
sobotah. Višina sofinanciranja znaša 13 € bruto na uro (60 minut). Pri tem se upoštevajo le
efektivne ure spremstva pedagogov na športnih tekmovanjih, ki ne štejejo v delovno
obveznost ali doprinos ur posameznega pedagoga. Čas potovanja z avtobusom ne šteje v
efektivni del športnega tekmovanja.
Pedagogi, ki so upravičeni do sofinanciranja spremstva na tekmovanjih, dvakrat letno (za
obdobji od 1. januarja do konca tekočega šolskega leta in pričetka šolskega leta do 31.
decembra) oddajo zavodu seznam opravljenih ur. Na podlagi pogodbe o sodelovanju med
zavodom in posamezno šolo, oddanega seznama in dejansko opravljenih ur zavod nakaže
šoli pripadajoča sredstva. Izplačilo sredstev pedagogu je v domeni šole.
Zavod bo organiziral občinska prvenstva ter sofinanciral udeležbo tekmovalcev in
spremstvo pedagogov na področnih in državnih tekmovanjih v naslednjih panogah:
- atletika – posamično,
- badminton – posamično in ekipno,
- košarka,
- kros (samo občinsko prvenstvo),
- mali nogomet,
- med dvema ognjema (samo občinsko prvenstvo),
- odbojka,
- odbojka na mivki,
- namizni tenis – posamično in ekipno,
- tek na smučeh
- deskanje na snegu.
Poleg tega bo sofinanciral udeležbo tekmovalcev in spremstvo pedagogov na področnih in
državnih tekmovanjih v naslednjih panogah:
- atletika – osnovnošolski ulični teki (Ljubljanski maraton),
- ples,
- plavanje,
- smučanje,
- deskanje na snegu.
4.6 Ostala določila
Za občinska šolska športna tekmovanja se smiselno upoštevajo določila šolskih športnih
tekmovanj, ki jih je pripravil Zavod za šport Republike Slovenije Planica, predvsem:
- Skupna pravila Šolskih športnih tekmovanj in prireditev (dostopno na
http://www.sportmladih.net/uploads/cms/file/Pravilniki%20SST/skupna_pravila_SST
_2011_12.pdf)
- Navodila za organizacijo in izpeljavo šolskih športnih tekmovanj (dostopno na
http://www.sportmladih.net/uploads/cms/file/Pravilniki%20SST/navodila_izpeljava_s
st_2010_11.pdf)
- Disciplinski
pravilnik
šolskih
športnih
tekmovanj
(dostopno
na
http://www.sportmladih.net/uploads/cms/file/Pravilniki%20SST/disciplinski%20pravil
nik_sst_2010_11.pdf)
Tekmovalci nastopajo na tekmovanjih na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema
odgovornosti za morebitne kraje ali poškodbe šolskega inventarja.
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5. Časovni načrt športnih tekmovanj in prireditev
V nadaljevanju so navedeni načrtovani termini izvedbe posameznih občinskih prvenstev, ki bodo
praviloma usklajeni, ustrezno prilagojeni časovni izvedbi in dogovorjeni s športnimi pedagogi ob
začetku šolskega leta 2016/17 in po potrebi tudi sproti. Spremembe terminov posameznih
tekmovanj so možne ob soglasju vseh sodelujočih šol!
5.1 Tekmovanja v obdobju oktober 2016 - januar 2017
Panoga in kategorija
Jesenski kros (vsi)
Ljubljanski maraton

Predvideni termini

Prizorišče

torek, 4. 10. OŠ S.J. Smlednik
sobota, 29. 10. Ljubljana

Košarka (SDI, SDE)

četrtek, 3. 11.
1/3 velike dvorane ŠDM
Torek, 8.11.

Mali nogomet (SDI)

petek, 25. 11.
Velika dvorana ŠDM
petek, 2. 12.

Odbojka (SDE)

petek, 2. 12.
1/3 velike dvorane ŠDM
Torek, 8.12.

Odbojka (SDI)

torek 20.12.
1/3 velike dvorane ŠDM
četrtek 22.12.

Badminton posamično
(SDE, SDI, MDE, MDI)
Badminton ekipno
Pokljuški maraton
Namizni tenis
(SDE/I, MDE/I, NMDE/I)

petek, 6. 1. 1/3 velike dvorane ŠDM
četrtek, 12. 1. 1/3 velike dvorane ŠDM
januar –
Pokljuka
datum naknadno
petek, 27. 1. 1/3 velike dvorane ŠDM

Spremembe terminov posameznih tekmovanj so možne ob soglasju vseh sodelujočih šol!

5.2 Tekmovanja v obdobju februar - junij 2017
Panoga in kategorija
Tek na smučeh (vsi)
Košarka (MDE)

Košarka (MDI)

Odbojka (MDE)

Odbojka (MDI)

Predvideni termini
februar –
datum naknadno
četrtek, 10.2.
sreda, 22.2.
petek, 24.2.
torek, 14.3.
četrtek, 16.3.
sreda, 22.3.
petek, 24.3.

Prizorišče
Nord. center Bonovec
1/3 velike dvorane v ŠD
Medvode
1/3 velike dvorane v ŠD
Medvode
1/3 velike dvorane v ŠD
Medvode
1/3 velike dvorane v ŠD
Medvode

Badminton (NMDE, NMDI)

četrtek, 30.3

1/3 velike dvorane v ŠD
Medvode

Med dvema ognjema (NMDE)

četrtek , 6.4.

1/3 velike dvorane v ŠD
Medvode

Med dvema ognjema (NMDI)

petek , 7.4.

1/3 velike dvorane v ŠD
Medvode

Mali nogomet (MDI)
Atletika (SDE, SDI, MDE,
MDI,

četrtek, 13.4.
četrtek, 20.4.

sreda, 10.5.

OŠ Preska

Stadion Tacen

NMDE, NMDI)
Odb. na mivki (SDI*, SDE*)

petek, 9.6.

Zbilje

Spremembe terminov posameznih tekmovanj so možne ob soglasju vseh sodelujočih šol!

5.3 Legenda kategorij
Vsi: oba spola, vse starostne kategorije
NMDE: najmlajše deklice, rojene leta 2006 in kasneje (praviloma 5. razred in mlajši)
NMDI: najmlajši dečki, rojeni leta 2006 in kasneje (praviloma 5. razred in mlajši)
MDE: mlajše deklice, rojene leta 2004 in kasneje (praviloma 7. in 6. razred)
MDI: mlajši dečki, rojeni leta 2004 in kasneje (praviloma 7. in 6. razred)
SDE*: deklice, rojene leta 2003 in kasneje (8. razred in mlajše – samo za odbojko na mivki)
SDI*: dečki, rojeni leta 2003 in kasneje (8. razred in mlajši – samo za odbojko na mivki)
SDE: starejše deklice, rojene leta 2002 in kasneje (praviloma 9. in 8. razred)
SDI: starejši dečki, rojeni leta 2002 in kasneje (praviloma 9. in 8. razred)
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6. Naučimo se plavati – plavalni tečaji za 1. razrede
V sklopu programa plavalnega opismenjevanja Naučimo se plavati financira zavod deseturne
plavalne tečaje za učence prvih razredov osnovnih šol, ki so vključeni v program Zlati
sonček.
Tečaji za vsako skupino udeležencev trajajo pet dni (od ponedeljka do petka) po 90 minut in
potekajo v zgodnje popoldanskem času.
Zavod organizira izvedbo tečajev in prevoz od šole do bazena in nazaj. Šole zagotovijo
spremstvo udeležencev tečaja. Naloga spremljevalcev je, da pripravijo udeležence na tečaj in
sodelujejo z izvajalci tečaja za njegovo čim boljšo izvedbo.
Diplome ob uspešno opravljenem tečaju prevzamejo spremljevalci od izvajalca ob zaključku
tečaja.
Ostale vsebine v okviru programa Naučimo se plavati (preverjanje znanja plavanja za šesti
razred, petnajsturni plavalni tečaj za neplavalce) organizirajo osnovne šole same. Šole nato
tudi same vnesejo podatke v spletno aplikacijo; prijavijo se s »starimi« gesli za aplikacijo za
prijavo na šolska športna tekmovanja.
6.1 Terminski načrt
- Septembra (ob začetku šolskega leta) vsaka šola sporoči zavodu število otrok, ki
obiskujejo prvi razred in se nameravajo vključiti v deseturni plavalni tečaj.
- Na podlagi števila otrok, ki se bodo udeležili tečaja, se izbere izvajalca teh tečajev.
- Novembra se s šolami uskladijo termini izvedbe tečajev za njihove učence.
- Tečaji praviloma potekajo od januarja do aprila.
- Po koncu tečajev (aprila ali maja) se posreduje šolam kopije poročil izvajalca o
začetnem in končnem stanju znanja plavanja udeležencev tečaja.
6.2 Financiranje programa
- Javni zavod Sotočje Medvode organizira in financira izvedbo tečajev (vključno z
vodenjem tečaja, vstopnino na bazen in zavarovanje udeležencev), diplome za
udeležence ter prevoz od šole do bazena in nazaj.
- Zavod za šport Republike Slovenije Planica sofinancira izvedbo tečajev z refundacijo
dela stroškov organizatorju tečaja.
- Šole zagotovijo spremljevalni kader.

7. Udeležba na množičnih prireditvah
Poleg šolskih športnih tekmovanj sofinancira zavod tudi udeležbo osnovnih šol na naslednjih
množičnih športnih prireditvah:
- Ljubljanski maraton (29. oktober 2016, Ljubljana)
- Šolski pokljuški maraton (februar 2017, Pokljuka),
- Festival športa mladih (Junij 2017, Koper).
Sofinanciranje za navedeni prireditvi vključuje prevoz nastopajočih oziroma aktivnih
udeležencev iz šole do prizorišča prireditve in nazaj.
Sodelujoče šole posredujejo zavodu informacijo o prijavi oziroma kopijo prijave najmanj dva
tedna pred tekmovanjem.
Šole, ki se bodo prireditev udeležile, so dolžne sporočiti zavodu natančno število
nastopajočih. Pri elektronskih prijavah na prireditev naj šola priloži poimenski izpis
udeležencev oziroma kopijo prijave iz spletne aplikacije. Če bo dejansko število potnikov iz
posamezne šole odstopalo za več kot 20 % od najavljenega, bo šoli izstavljen račun v višini
polovične vrednosti prevoza.
Sofinanciranje ne vključuje stroškov prehrane, vzgojno-izobraževalnega dela spremljevalnih
pedagogov ali smučarskih vozovnic. Prijavnine na omenjenih prireditvah ni.
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8. Seznam in kontaktni podatki vrtca in šol
Naziv
OŠ Medvode

Naslov
Telefon
Pošta
Ostrovrharjeva 4,
01 361 27 27
1215 Medvode

Elektronski naslov

Ravnatelj/-ica

os.medvode@guest.arnes.si

Vojko Bizant

OŠ Pirniče

Zg. Pirniče 37b,
1215 Medvode

01 362 11 40

sola-pirnice.osljpi@guest.arnes.si

Martina Kutnar

OŠ Preska

Preška cesta 22,
1215 Medvode

01 362 99 60

o-preska.lj@guest.arnes.si

Primož Jurman

OŠ Simona Jenka
Smlednik

Smlednik 73,
1216 Smlednik

01 361 93 20

info@ossjsmlednik.si

Marko Valenčič

OŠ Vodice

Ob šoli 2,
1217 Vodice

01 832 41 95

ravnatelj@o-vodice.lj.mss.edus.si

Jure Grilc

POŠ Sora

Sora 1B,
1215 Medvode

01 361 11 44

simona.jarc@guest.arnes.si

Simona Jarc

POŠ Topol

Topol 17,
1215 Medvode

01 361 11 86

simona.jarc@guest.arnes.si

Simona Jarc

VIZ F.M.
Smlednik

Valburga 5,
1216 Smlednik

01 362 51 20

info@viz-smlednik.si

Matjaž Hribar

Vrtec Medvode

Ostrovrharjeva 2,
01 361 90 90
1215 Medvode

vrtec.medvode@guest.arnes.si

Romana Epih

