Številka: 6713-4/2022-3
Datum: 26. 9. 2022
Ljubljanskim srednjim šolam
Zadeva: Zapisnik uvodnega sestanka s športnimi pedagoginjami in pedagogi ter predstavnikom
Zavoda za šport RS Planica
Sestanek pred pričetkom športnih tekmovanj je bil v sredo, 14. 9. 2022, ob 12.00 uri, v sejni sobi
Gimnastičnega centra Ljubljana.
Prisotni predstavniki šol:
1. Erudio zasebna gimnazija
2. Gimnazija Antona Aškerca
3. Gimnazija Bežigrad
4. Gimnazija Ledina
5. Gimnazija Šiška
6. Biotehniški izobraževalni center
7. Srednja šola tehničnih strok
8. Vegova Ljubljana
9. Srednja upravno administrativna šola
10. Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija
11. Srednja zdravstvena šola
12. Škofijska klasična gimnazija
13. Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije
14. Šolski center Ljubljana – lesarska, strojna in kemijska
Odsotni predstavniki šol:
15. Ekonomska šola
16. Gimnazija Jože Plečnik
17. Gimnazija Moste
18. Gimnazija Poljane
19. Gimnazija Šentvid
20. Gimnazija Vič, Ljubljana
21. Srednja ekonomska šola
22. Srednja frizerska šola
23. Šolski center Ljubljana – strojna in kemijska šola
24. Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola
25. Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad
26. Srednja medijska in grafična šola
27. Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo
28. Srednja šola za gostinstvo in turizem
29. Srednja šola za oblikovanj in fotografijo
30. Srednja trgovska šola

31. Waldorfska šola
32. Srednja glasbena in baletna šola
33. Gimnazija Želimlje

Dnevni red:
1. Kakšna je gibalna učinkovitost šoloobveznih otrok v Ljubljani?
2. Program šolskih športnih tekmovanj osnovnošolcev Ljubljane za šolsko leto 2022/2023.
3. Delovanje posodobljene aplikacije Športa mladih za prijavo na šolska športna tekmovanja.
4. Razno.

Ad1)
- G. Marko Lebar, vodja odseka za programe športa na Oddelku za šport MOL, je predstavil rezultate
raziskave SLO-fit (športnovzgojnega kartona) za ljubljanske osnovne šole v obdobju od 2018 do
2022.
- Indeks gibalne učinkovitosti (IGU) ljubljanskih osnovnošolk in osnovnošolcev je v zaskrbljujočem
upadanju. V omenjenem obdobju je pedec okoli 6 %.
- Dekleta so še vedno gibalno učinkovitejša od fantov. Vendar je razlika pri njih v primerjavi s
preteklimi obdobji negativnejša.
- Največji padec pri motoričnih testih se kaže v testih DPR (dotikanje plošče z roko), DT (dvigovanje
trupa) in T600 (teku na 600 m).
- Kaj lahko športno vzgojne pedagoginje in pedagogi na srednješolskem nivoju naredijo, da se
negativni trend ustavi ali kruvulja morda celo obrne navzgor?

Ad2)
- Program šolskih športnih tekmovanj (ŠŠT) je posodobljen.
- Izvajal se bo v skladu s priporočili krovne organizacije, Zavoda za šport RS Planica, zadolžene za
prostočasne športne dejavnosti.
- Tekmovanja bodo potekala v štirinajstih športnih panogah.
- Panoge so določene na podlagi analize izvajanja ŠŠT v preteklih obdobjih.
- Tekmovanja v vseh ekipnh športih se bodo izvajala na in v športnih objektih srednjih šol.
- Predvsem za individulne panoge, ki se izvajajo na specifičnih objektih (atletski stadion, bazen, …),
bo prostor zagotovila MOL.
- Srednje šole so nosilke izvedbe ŠŠT.
- Šola organizatorica sporoča podatke o tekmovanju (kraj in čas izvedbe, udeležence, razpored) in
rezultate tekem izvajalcu, ki bo poskrbel za objavo na spletni strani.
- Oddelek za šport MOL (OŠ MOL) bo srednjim šolam pri izvedbi ŠŠT pomagal preko zunanjih
izvajalcev.

Ad3)
- Prijave in spremljanje administrativnega dela ŠŠT potekajo preko aplikacij Športa mladih (ŠOM)
in Timing Ljubljana.
- O načinu prijavljanja in spremljanja vas bomo sproti obveščali.
- V prihodnosti imamo namen v sodelovanju z Zavodom za šport RS Planica pripraviti enotno
aplikacijo .

Ad4)
- Bila je sprejeta zanimiva ideja športnega pedagoga iz Gimnazije Šiška, g. Klemna Gutmana, da se
šole vsako š. l. med seboj dogovorite in med panoge dodate panogo po lastni izbiri.
- Želja športnih pedagoginj in pedagogov je, da se organizacija tekmovanj bolj enakomerno
razporedi med vse šole (zagotavljanje objekta in pomožnih sodnikov za izvedbo tekem v ekipnih
športih.).
- Na osnovi na sestanku izražene želje bomo spremenili sistem točkovanja in poimenovanje v
Pravilnik tekmovanja za šolo z največo udeležbo na športnih tekmovanjih v Ljubljani. Ostaja

-

točkovanje rezultatov. Dodali smo točkovanje za organizacijo vsakega dela tekmovanja v enem
dnevu (sklop vsaj treh tekem) - 150 točk.
Upošteval se bo predlog športnih pedagoginj in pedagogov, da se tekmovanja v ekipnih športih
razpisuje dvostopenjsko. V prvi stopnji se prijavljajo šole, ki imajo ambicijo uvrščanja na državna
prvenstva. V drugi vsi ostali.

Priloge:
- Videopredstavitev
- Popravljen Program ŠŠT SŠ za šolsko leto 2022/2023

Pripravil:
Rafael Plut
Strokovni sodelavec II
rafael.plut@ljubljana.si , 01 306 46 07, 051 628 562

Marko Lebar
Vodja odseka za programe športa

