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Poročilo 18. tekmovanja v znanju o sladkorni bolezni v šolskem
letu 2016/2017
Uspešno smo izpeljali že tradicionalno 18. tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni.
Čestitamo vsem sodelujočim učencem in dijakom, ki so se udeležili tekmovanja in se
seznanili z zdravim načinom življenja, s sladkorno boleznijo in njenimi zapleti.
Za mentorje, ki pripravljajo tekmovalce na tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni, je bil v
soboto, 24. septembra 2016, organiziran seminar za pripravo na tekmovanje. Udeležilo
se ga je 98 učiteljev iz vse Slovenije. Poslušali so šest strokovnih predavanj o sladkorni
bolezni, zapletih, zdravi prehrani in gibanju.
Šolsko tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni za osnovne in srednje šole je potekalo v
petek, 14. oktobra 2016. Udeležilo se ga je 416 šol, od tega 91 srednjih in 325 osnovnih.
Tekmovalo je 10.644 učencev (6.451) in dijakov (4.193). Na šolski ravni je bilo podeljenih
4.465 bronastih priznanj. Na državno tekmovanje se je uvrstilo 1.056 tekmovalcev (832
učencev, 224 dijakov) s 390 šol (308 OŠ in 82 srednjih šol).
Tekmovanje je potekalo po pravilniku o tekmovanju iz znanja o sladkorni bolezni v osnovnih
in srednjih šolah.
Tekmovanje na državni ravni je potekalo v soboto, 19. novembra 2016, na štirih
lokacijah.
Na tekmovanje so prišli tekmovalci s 388 šol (306 OŠ in 82 srednjih šol) in jih je tekmovalo
1.029 (817 učencev, 212 dijakov).
V Gimnazija Franceta Prešerna Kranj je tekmovalo 340 tekmovalcev (259 učencev, 81
dijakov) s 127 šol (95 OŠ in 32 srednjih šol).
V OŠ zbora odposlancev Kočevje se je zbralo 219 tekmovalcev (185 učencev, 34 dijakov) s
82 šol (68 OŠ in 14 srednjih šol).
Na Dvojezični OŠ I Lendavi se je udeležilo tekmovanja 297 tekmovalcev (236 učencev, 61
dijakov) s 112 šol (89 OŠ in 23 srednjih šol).
V OŠ ob Rinži Kočevje se je pomerilo 173 tekmovalcev (137 učencev, 36 dijakov) s 67 šol
(54 OŠ in 13 srednjih šol).
Učenci in dijaki so na državnem tekmovanju dobili 541 srebrnih (445 učencev, 96
dijakov) in 223 zlatih (147 učencev, 76 dijakov) priznanj.
Zahvaljujemo se vsem, ki so sodelovali pri izvedbi tekmovanja, mentorjem, kolektivom na
šolah, članom društev, mentorjem v komisijah za nadzor in popravljanje ter članom komisij
na državnem tekmovanju, saj so svoje delo opravili odlično.
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