
 

Prenova telovadnice, zunanje igrišče in fitnes - izboljšanje pogojev za delo 

ali 

KAKO DO ZGODOVINSKEGA GOLA ČEZ SREDINO IGRIŠČA IN DO PRVEGA 

STRELCA SLOVENSKE KOŠARKARSKE REPREZENTANCE 

 

Šport je na SŠTS Šiška vedno igral pomembno vlogo. Tako sta bila telovadnica in pouk športne 

vzgoje (v nadaljevanju: ŠVZ) na SŠTS Šiška vedno oaza za oddih, saj so dijaki z različnimi 

športnimi aktivnostmi lahko za uro ali dve pozabili na stiske vsakdana. Dijaki so, ko telovadnice 

še ni bilo, večino časa preživeli na prostem (vsakem vremenu), kar si mogoče dijaki danes težko 

predstavljajo. Tako so igrali nogomet na prostem, veliko so tekli (tek okoli Mosteca ali tek do 

Save in nazaj s prof. Oražmom), obiskovali pa so tudi bazen v Tivoliju. 

Z začetkom šolskega leta 1993 pa je šola dobila dve telovadnici (zgornjo in spodnjo), ki ju je 

slavnostno odprl tedanji minister za šolstvo dr. Slavko Gaber. Pri pouku ŠVZ se je v tem času 

zvrstilo ogromno dijakov, med njimi tudi veliko znanih športnikov. Tako je, tudi po zaslugi 

brcanja žoge po šolski telovadnici, zgodovinski gol čez polovico igrišča zadel Milenko Ačimović, 

kar je kasneje slovensko reprezentanco popeljalo na prvo veliko nogometno tekmovanje (Euro 

2000). Uporaba naše šolske telovadnica je pravi naslov tudi, če želite postati najboljši strelec 

slovenske košarkarske reprezentance. Rekord v doseženih točkah na uradnih tekmah (990 točk) 

namreč še vedno drži naš bivši dijak Teoman Alibegović. Parket so brusili tudi telovadni copati 

drugih znanih slovenskih športnikov: dolgoletnega nogometnega reprezentanta Aleksandra 

Knavsa, igralca in bivšega selektorja slovenske hokejske reprezentance Nika Zupančiča, 

hokejista in trenerja Bojana Zajca, odličnega smučarja in strokovnega komentatorja moškega 

alpskega smučanja Matjaža Vrhovnika, plavalca in bivšega rekorderja v plavanju Jureta Bučarja 

itd.  

SŠTS Šiška se je vedno zavzemala za to, da imajo njeni dijaki kar najboljše pogoje za izvajanje 

različnih športnih aktivnosti. Leta 2008 so v manjšo telovadnico namestili prve fitnes trenažerje, 

leta 2014 pa so fitnes še dopolnili z novejšimi napravami.  Šola je od leta 2010 urejala tudi 

pogoje za športno aktivnost zunaj šole. Tako je zgradila asfaltirano igrišče za nogomet in 

košarko ter postavila zunanje fitnes naprave, ki jih dijaki lahko koristijo tako med odmori kot 

tudi pri poku ŠVZ, kadar je pouk zunaj. Športna vnema naših dijakov pa je skozi leta precej 

načela šolski parket, zato smo ga v šolskem letu 2015/16 v celoti zamenjali. Tako so dijaki  1. 9. 

2016 dobili povsem nov parket, ki zagotavlja varno športno udejstvovanje. Šola še naprej skrbi 

za čimboljše pogoje in izboljšave za različne športne aktivnosti, kar našim dijakom omogoča 

zdrav telesni razvoj.  
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