
 
 

 

 

MEDIJSKO POROČILO ŠŠT – igre z žogo 
objava na spletni strani www.sportmladih.net 

 
Športna panoga: Nogomet 

Starostna kategorija in spol: Dijaki (M) – letnik 2000 in mlajši 

Stopnja tekmovanja in skupina: POLFINALE DP – SKUPINA B 

Kraj in datum tekmovanja: LJULJANA – ŠC BAZA – 23.4.2019 

Izvajalec tekmovanja: STSŠ ŠC PET 

 
Razpored tekmovanja in rezultati: 

Tekma Šola 1 Šola 2  Rezultat 

1. tekma III. Gimnazija Maribor Gimnazija Nova Gorica  2 : 3 

2. tekma STSŠ ŠC PET Gimnazija Šiška  2 : 4 

3. tekma Gimnazija Nova Gorica Gimnazija Šiška  0 : 2 

4. tekma III. Gimnazija Maribor STSŠ ŠC PET  2 : 6 

5. tekma STSŠ ŠC PET Gimnazija Nova Gorica  5 : 1 

6. tekma Gimnazija Šiška III. Gimnazija Maribor  4 : 0 

7. tekma     :  

 
Končna razvrstitev: 

1. mesto Gimnazija Šiška 

2. mesto Srednja tehniška in strokovna šola ŠC PET Ljubljana 

3. mesto Gimnazija Nova Gorica 

4. mesto III. Gimnazija Maribor 

 
Kratko vsebinsko poročilo (lahko se vključi tudi predlog Sportikus poteze): 

V četrtek 23.4.2019 je v športni dvorani Baza na Pesarski cesti 12 v Ljubljani potekalo polfinale 

državnega prvenstva srednjih šol v malem nogometu skupine B. Na tekmovanje so se uvrstile štiri 

ekipe srednjih šol in sicer Gimnazija Nova Gorica, Srednja tehniška in strokovna šola ŠC PET Ljubljana 

(v nadaljevanju: STSŠ ŠC PET), Gimnazija Šiška ter III. Gimnazija Maribor. Tekmovanje je z nagovorom 

otvorila ravnateljica STSŠ ŠC PET Ljubljana, ga. Helena Lazar, ki je s spodbudnim govorom dijake 

pozvala k poštenemu in športnemu udejstvovanju na tekmovanju ter jim zaželela obilo uspeha in 

športne sreče. Takoj za tem so se igralci že začeli ogrevati in pričela se je prva tekma med III. 

Gimnazijo Maribor in Gimnazijo Nova Gorica, na kateri je prepričljivo slavila slednja. Druga tekma je 

bila med Gimnazijo Šiška in STSŠ ŠC PET, kjer je slednja šola vodila skoraj do končnice tekme. Na 

koncu je prevladala Gimnazija Šiška in slavila z rezultatom 4 : 2. Po prvem krogu tekmovanja je sledil 

animacijski program, kjer se je z glasbeno točko predstavila dijakinja 4. letnika STSŠ ŠC PET. V drugem 

krogu so se pomerile Gimnazija Nova Gorica in Gimnazija Šiška, kjer je zopet slavila slednja ter III. 
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Gimnazija Maribor in STSŠ ŠC PET, kjer je slavila domača ekipa. Po drugem krogu je zopet sledil 

animacijski program dijakov STSŠ ŠC PET. Peta tekma med STSŠ ŠC PET in Gimnazijo Nova Gorica je 

odločala o drugem finalistu. Domača ekipa je ohranila mirno kri in prepričljivo slavila tudi na tej tekmi 

ter si s tem priigrala vstopnico v finale. Na zadnji tekmi sta se pomerili Gimnazija Šiška in III. Gimnazija 

Maribor, kjer je že po prem polčasu prepričljivo vodila Gimnazija Šiška ter na koncu tako tudi slavila. V 

finalno tekmovanje sta se tako uvrstili Gimnazija Šiška ter Srednja tehniška in strokovna šola ŠC PET 

Ljubljana. Prva s tremi zmagami (9 točk) in druga z dvema zmagama ter enim porazom (6 točk). Ekipa 

Nove Gorice si je priigrala eno zmago (3 točke), ekipa III. Gimnazije Maribor pa je ostala brez točk. 

Priznanja je pomagala podeliti ravnateljica STSŠ ŠC PET Helena Lazar, med tekmovanjem pa je bil 

prisoten tudi ravnatelj Gimnazije Šiška. Tekmovanje je sicer potekalo brez zapletov, dijaki pa so 

prikazali ogromno dobrih akcij ter zanimive igre v okviru fair play-a. 
 

Prosimo vas, da poročilo v PDF obliki posredujete na e-naslov sst@sport.si in v prilogi posredujete tudi 

tri fotografije s tekmovanja (v polni velikosti) za objavo na spletni strani www.sportmladih.net. 

 
Vodja tekmovanja 

 

Jošt Hren 
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