ZAČELO SE JE JAVNO GLASOVANJE ZA ZMAGOVALNO »HUDOdobro TELOvadnico«
Natečajna žirija je izbrala 4 finaliste, ki se bodo potegovali za glavno nagrado v okviru
natečaja »HUDOdobra TELOvadnica«. Šola, ki bo zbrala največ glasov prek spletne strani
www.hudodobra-telovadnica.si, bo prejela športno opremo za celostno posodobitev šolske
telovadnice v vrednosti 55.000 EUR in strokovno pomoč pri pripravi zasnove in projekta
posodobitve šolske telovadnice.
Izmed 167 predlogov na nagradni natečaj HUDOdobra TELOvadnica je natečajna žirija izbrala 10 najbolj
zanimivih predlogov predstavitve uporabe športne opreme v šolski telovadnici z namenom razvoja
telesnih zmogljivosti. V drugem krogu pa so te šole posredovale prikaz dejanskega stanja šolske
telovadnice. Na podlagi tega je žirija opredelila štiri šole z najslabšimi pogoji glede na obseg športnega
programa, ki so se uvrstile v veliki finale nagradnega natečaja:
- OŠ Vojke Šmuc Izola
- OŠ Bistrica ob Sotli
- OŠ Dušana Muniha Most na Soči, Podružnična šola Šentviška Gora
- SE Pier Paolo Vergerio il Vecchio Capodistria
»Hvala Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani za vrhunsko organizacijo ter seveda hvala vsem osnovnim
in srednjim šolam za sodelovanje v natečaju. Projekt HUDOdobra TELOvadnica se je izkazal za hudo
dobrega,« je pred začetkom javnega glasovanja za izbor zmagovalca v natečaju HUDOdobra
TELOvadnica poudarila ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič.
»Učenkam, učencem, dijakinjam, dijakom in njihovim učiteljem oz. mentorjem čestitke za izvirne,
zabavne, pa tudi dih jemajoče posnetke. Ti so bili odlično pripravljeni, obenem pa so tudi razgalili
marsikatero pomanjkljivost z vidika zagotavljanja kakovostne in varne vadbe. Zato sem vesela, da smo
se tega lotili. Natečaj je pomagal razkriti potrebo po nujnih posodobitvah nekaterih telovadnic širom
Slovenije in hkrati izvabil obilo iznajdljivosti, kreativnosti in tudi humorja pri mladih ustvarjalcih in
ustvarjalkah. Za opravljen izbor gre posebna zahvala tudi natečajni žiriji, ki ni imela lahkega dela,« je
še dejala ministrica in povabila vse h glasovanju za svojega favorita.
Predsednik natečajne žirije prof. dr. Gregor Jurak iz Fakultete za šport pa je odločitev žirije komentiral
takole: »Glede na potek natečaja izbrani finalisti ne odražajo najslabše štiri telovadnice v Sloveniji, saj
tudi namen in koncept projekta ni takšen. Gre za šole, ki imajo najslabše pogoje izmed finalistov in
imajo svojo telovadnico. Ravno slednje pa je zelo pomembno. Projekt je namreč razgalil izjemno slabe
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možnosti pouka športne vzgoje nekaterih srednjih šol iz mestnih središč. Tako se je zgodilo, da so se
na natečaj prijavile nekatere srednje šole, ki sploh nimajo svoje telovadnice ali pa so le-te izrazito
premajhne in ne zaslužijo tega imena. Nujno je, da se začnejo iskati rešitve umeščanja ustrezno velikih
telovadnic v najbolj pozidanih mestnih središčih. Pri tem je potrebno usklajevanje države, kot
ustanoviteljice srednjih šol, in lokalnih skupnosti. To je v praksi včasih težje izpeljati, kot zagotoviti
proračunska sredstva za te investicije.«
Glasovanje za zmagovalca nagradnega natečaja bo potekalo prek spletne strani projekta od 1.6.2017
do 15.6.2017. Šola z največ glasovi bo prejela športno opremo za celostno posodobitev šolske
telovadnice v vrednosti 55.000 EUR in strokovno pomoč pri pripravi zasnove in projekta posodobitve
šolske telovadnice, ostale tri udeleženke velikega finala pa bodo dobile športno opremo za SLOfit
meritve in še nekaj druge športne opreme Elan Inventa.
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