
 

 

Panožnim koordinatorjem, 

V Ljubljani, 05. 05. 2020 

 

Odpoved Šolskih športnih tekmovanj v šolskem letu 2019/2020, 

 

Kot obljubljeno vam posredujemo dodatna navodila v povezavi s Šolskimi športnimi tekmovanji v 

šolskem letu 2019/2020. Pristojne institucije počasi sproščajo ukrepe za zajezitev širjenja pandemije in 

kaže, da bomo počasi prešli nazaj v normalno življenje. Sprejeti moramo odločitev o izvajanju programa 

Šolskih športnih tekmovanj do konca šolskega leta 2019/2020. 

 

Večina učencev naj se ne bi vrnila nazaj v šole, tisti ki pa se vračajo, pa bodo usmerjeni le v zaključek 

stopnje šolanja (9. razredi in 4. letniki). Tudi v primeru, da se ukrep za prihod v šolo sprosti in se v šolo 

vrnejo vsi učenci, se to ne bo zgodilo pred 25. 05. 2020, takrat je napovedan prihod 9. razredov nazaj 

v šole. Glede na število tekmovanj, ki bi jih morali v tem šolskem letu še izpeljati, je to neizvedljivo, saj 

šolski sistem niti ob »normalnem« delovanju ne bi dopustil 150 različnih tekmovanj v tako kratkem 

času. 

  

Upoštevati moramo tudi psihofizično stanje otrok, ki v obdobju ukrepov niso imeli možnosti priprav na 

tekmovanja. Pričakovati, da bodo otroci takoj po prihodu v šolo pripravljeni na tekmovanja, ni realno 

in postavlja varnost in zdravje otrok na veliko preizkušnjo. Posledično smiselnost Šolskih športnih 

tekmovanj, ki so nadgradnja dela v šolah, ni v tem, da za vsako ceno izvedemo tekmovanja. Varnost in 

zdravje otrok je na prvem mestu. Pri vsem skupaj ostaja odprto tudi vprašanje izvajanja vseh vrst 

športnih tekmovanj (na kakšen način, pod katerimi pogoji …). S to odločitvijo bomo tudi razbremenili 

organizacijsko dejavnost na šolah. 

 

Na podlagi vseh zgoraj naštetih dejstev in nejasnosti smo se odločili, da v šolskem letu 2019/2020 

zaključimo z izvajanjem Šolskih športnih tekmovanj na državni ravni. Vsa tekmovanja, ki so v teku, se 

zaključijo na trenutni stopnji in so brez zmagovalcev v letošnjem šolskem letu. 

 

V primeru vprašanj sem vam na voljo. 

Lep pozdrav, 

Gašper Plestenjak 

Vodja LPŠ 

Zavod za šport RS Planica 

 

 


