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1. NAGOVOR 
 
Spoštovani starši, dragi učenci! 
 
Pred pričetkom šolskega leta vas najprej lepo pozdravljamo in izrekamo prijazno 
dobrodošlico. 
 
Kot vsako leto za vas pripravljamo raznolik izbor športnih interesnih dejavnosti, ki 
vam ga predstavljamo v informatorju. V letošnjem šolskem letu - 2017/18 smo v 
program vpeljali novo igro z žogo – rokomet. 
 
Osnovna šola Marije Vere Kamnik ima dolgo športno tradicijo.  
Je ena najuspešnejših šol v občini, o čemer pričajo številni pokali in priznanja o 
športnih dosežkih. 
 
Učenci so uspešni v različnih športih, največje uspehe pa so dosegli na atletskih 
tekmovanjih in v nogometu (V šolskem letu 2009/2010 smo postali državni prvaki v 
malem nogometu.). 
 
V podporo šolskemu športu se je leta 1999 ustanovilo Šolsko športno društvo Prvak.  
 
Namen društva je organiziranje športnih dejavnosti na šoli v povezavi z zunanjimi 
sodelavci in skrb za varno, raznoliko ter kvalitetno interesno športno dejavnost. 
 
Članstvo v ŠŠD-ju je prostovoljno, prizadevamo pa si za čim večjo vključenost otrok v 
interesne športne programe, ker se zavedamo pozitivnih učinkov športne aktivnosti 
na zdravje in uspešen psiho-fizični razvoj otrok. 
 

2. PROGRAM ŠŠD PRVAK 2017/18 
 
Interesne športne dejavnosti ločimo v dve skupini, in sicer na osnovne brezplačne 
interesne športne dejavnosti, kjer se v prvem mesecu vpisa poravnana članarina (15 
eur), ter na plačljive interesne športne dejavnosti, kjer se v prvem mesecu poravna 
članarina, nato pa vsak mesec vadnina, ki predstavljajo razširjeno ponudbo ŠŠD-ja. 
 

A. BREZPLAČNE INTERESNE ŠPORTNE DEJAVNOSTI  
(Ob vpisu se poravna članarina, vadba je brezplačna.) 
 

1. KOŠARKA  
 

- Izvajalec dejavnosti: KK Kamnik 
- Trener: Tomaž Ulčar 
- Prostor: velika telovadnica 
- Termin: torek, 15.00–16.00  (1.–4.  razred); torek, 16.00–18.00 (5.–9. r)  

 
2. NOGOMET 

 
- Izvajalec dejavnosti: NK Virtus 
- Trener: Dušan Balutto 
- Prostor: velika in mala telovadnica 
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- Termin: sreda, 15.00–16.00  (1. r), 16.00–17.00 (2.–4. r), 17.00–18.00 
(5.–9. r)  

 
 

3. ODBOJKA 
 

- Izvajalec dejavnosti: OK Kamnik 
- Trener: Klara Jordan, Patricija Hribar in Jure Sitar (040/760-088) 
- Prostor: velika telovadnica 
- Termin: četrtek 15.00–16.00(1.–2.  r)  16.00–17.00 (3.–4.  r) in 17.00–

18.00 (5.–9. r)  
 

4. NAMIZNI TENIS 
 

- Izvajalec dejavnosti: NTK Kamnik  
- Trener: Željko Djurić 
- Prostor: mala telovadnica 
- Termin: četrtek 16.00–17.00 (1.–4. r), 17.00–18.00 (5.–9. r)    

 
 
      6. ROKOMET 
 

- Izvajalec dejavnosti: RK Cerklje 
- Trener: Matija Mušič 
- Prostor:velika telovadnica 
- Termin: petek, 17.00–18.00 (1.- 5. r) 

      
7. JUDO 

- DRUŠTVO BORILNIH VEŠČIN KOMENDA 
                - Predsednik: Boštjan Veinhandl 
                - zastopnik: Katarina Kumer (051/263-399)  
                - Termin : petek, 16.20- 17.30 
 
 

B. PLAČLJIVE INTERESNE ŠPORTNE DEJAVNOSTI  
(Ob vpisu se poravna članarina ŠŠD Prvak, vadnina se poravna nosilcem dejavnosti 
v skladu s programi njihovih šol.) 
 
 
 

1. KARATE 
 

- Izvajalec dejavnosti: Športno in kulturno društvo Junior 
- Trener: Franc Divjak 
- Termin: ponedeljek, 16.20–16.45 (nadaljevalni 1.–6. r), 16.45-17.30 

(začetniki 1.–9. r) 
- Prostor: mala telovadnica 
- Cena: 28 eur/mesec  
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2. RITMIČNA GIMNASTIKA 
 

- Izvajalec dejavnosti: Klub za ritmično gimnastiko Tjaša Šeme 
- Trener: Tjaša Šeme 
- Termin: ponedeljek 15.00–16.30 (1.-4. r), 16.30-18.00 (5.-7. r) 
- Prostor: velika telovadnica 
- Cena: 28 eur/mesec 

 
 
OPOMBA: 
 

 Minimalno število za oblikovanje skupine je 8 učencev. 
 
 
 

3. POSTOPEK PRIJAVE NA INTERESNO DEJAVNOST 
 
Na interesno športno dejavnost se učenci prijavijo PREKO ELEKTRONSKE POŠTE: 
katja.schnabl@os-marijevere.si 
 
Obvezni podatki: ime in priimek učenca, razred, gsm skrbnika, interesna dejavnost..  
 
Vse,  kar še da boste po poslani prijavi dobili položnico, ki jo morate poravnati in 
trenerju prinesti pokazati poravnani znesek položnice. 
   
ČLANARINA ŠŠD za celo leto znaša 15 eur in se plača samo ta in nobene druge. 
 
Članarina je OBVEZNA za vse učence vključene v interesne športne dejavnosti. 
Pričakujemo, da se znesek poravna najkasneje do konca meseca oktobra. Učenci, ki 
članarine ne bodo poravnali v tem času bodo opozorjeni s strani trenerja. Če 
članarina kasneje še ne bo plačana pa učenec vadbe ne bo mogel obiskovati dokler 
znesek ne bo poravnan.  
 
Vadnino plačljivih interesnih športnih dejavnosti poravnate pri trenerjih.  
 

4. POSTOPEK RAVNANJA V PRIMERU NEZGOD 
 
V primeru športne nezgode na vadbi se zaščiti vadišče po sledečem protokolu: 

 umiritev skupine (otroke se posede) 

 odstranitev poškodovanega iz vadišča in pomoč poškodovanemu (le v primeru 
lažjih poškodb) 

 v primeru suma poškodbe hrbtenice oz. druge težje poškodbe učenca ne 
premikamo 

 v primeru težjih poškodb takoj pokličemo 112 (zdravniška urgentna pomoč) 

 nato se takoj obvesti starše (v primeru lažjih se takoj obvesti le starše) 

 staršem podamo jasno poročilo o dogodku (predstavitev trenerja, kje in zakaj 
se je zgodila nesreča, poda se sum o poškodbi in navodila, kje in pri kom se 
bo učenec v šoli nahajal) 

 dolžnost staršev (čim hitrejši prevzem učenca v šoli, odhod na urgenco, v 
primeru, da učenca  iz objektivnih razlogov ne morejo prevzeti, morajo 

mailto:katja.schnabl@os-marijevere.si
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poskrbeti za tretjo osebo, ki bo prevzela in poskrbela za učenca, v nasprotnem 
primeru šola in/ali trener lahko pokliče zdravniško službo) 

 ne glede na zgoraj omenjeno šola in /ali trener vedno pokliče urgentno pomoč 
ob sumu na hudo poškodbo.  

 trener je dolžan narediti zapisnik o poškodbi, ki se hrani v šoli. Starši imajo 
pravico do kopije zapisnik o poškodbi, v kolikor bi ga želeli imeti.  

 
 
 

5. PRIČETEK VADBE IN OSTALE INFORMACIJE 
 
Pričetek vadbe je v ponedeljek, 2. 10. 2017.  
 
Vadba bo potekala po urniku (priloga 2), ki se nanaša na termine in razporeditve po 
telovadnicah, kot je omenjeno pri predstavitvah športnih interesnih dejavnostih. 
 
Za učence 1. triade bo organizirano spremstvo, kar pomeni, da bodo trenerji učence 
zbrali iz oddelkov podaljšanega bivanja (v nadaljevanju OPB) ter jih odpeljali na 
vadbo. Starši na učence, ki z vadbo zaključijo do 16.00 počakajo pri učilnicah, da jih 
trenerji pripeljejo do učilnic. Skupine pa, ki zaključijo z vadbo po 17. uri pa jih starši 
prevzamejo zadaj na šolskem igrišču (pri mrežastih vratih).  
 
Učenci 2. in 3. triade bodo samostojno hodili na vadbo. S tem jih navajamo na 
odgovornost in samostojnost. Trenerji otrok ne bodo hodili iskat v OPB, bodo pa v 
prvih tednih opozorjeni s strani učiteljev OPB na vadbo.   
 
V kolikor je premajhen ali prevelik interes za posamezno interesno dejavnost, je 
možna naknadna sprememba urnika in/ali vsebin. 
 
V primeru, da vadba odpade, vas bomo obvestili preko šolske spletne strani pod 
rubriko obvestila in z obvestilom na oglasni tabli pred vhodom v telovadnico. 
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                         URNIK ŠŠD PRVAK 
 

 
 

VELIKA TELOVADNICA 

 
 

 

MALA TELOVADNICA 
 
 
 

 
 

6. KONTAKT 
 
Predsednica ŠŠD Prvak: Katja Schnabl, profesorica športa 
E-mail: katja.schnabl@os-marijevere.si 

Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek 

15.00–16.30 
R.GIMNASTIKA 

1.–4. razred 

15.00–16. 00 
MALA KOŠARKA 

1.–4. Razred 

15.00–16.00 
MALI 

NOGOMET 
1. razred 

15.00–16.00 
MALA ODBOJKA 

1.–2. razred 
 

 

16.30–18.00 
R.GIMNASTIKA 

5.–7. razred 

16.00–17.30 
KOŠARKA fantje 

5.–9. razred  

16.00–17.00 
MALI 

NOGOMET 
2.–3. razred  

16.00–17.00 
MALA ODBOJKA 

3.–4. razred 

 

   17.00–18.00 
NOGOMET 
4.–9. razred 

17.00–18.00 
ODBOJKA  
5.–9. razred 

17.00-18.00 
MALI 

ROKOMET 
1.– 5. R 

Ponedeljek  Torek  Sreda  Četrtek  Petek  

 
16.20–17.30 

KARATE 
1.–9. razred 

 
   16.20–17.30 

MALI 
NOGOMET 

2. – 3. razred 

 
16.20–17.30 

NAMIZNI TENIS 
1.–9. razred 

 
16.20-17.30 
    JUDO 
1. - 9. razred 


