
DODATNA NAVODILA ZA IZVEDBO PROGRAMOV: 
 
Razpisuje se sofinanciranje organizacije in izvedba šolskih športnih prireditev za šolsko leto 
2009 – 10 po vnaprej določenih propozicijah. Vlagatelji sprejmejo na znanje, da so 
spremembe na državni ravni možne in da bodo o morebitnih spremembah sproti obveščeni. 
Propozicije so sledeče: 

a) Upoštevanje pogojev tekmovanj, ki so objavljena v knjižici Interesni programi športa 
v osnovnih šolah za šolsko leto 2009 – 2010 in v knjižici Interesni programi športa v 
srednjih šolah za šolsko leto 2009 – 2010. 

b) Priprava razpisa ter izvedba in organizacija tekmovanja 
c) Vodstvo tekmovanja, sodniki, tehnično osebje za izpeljavo tekmovanja 
d) Elektronske meritve časov 
e) Računalniška obdelave dosežkov celotnega tekmovanja 
f) Objava rezultatov na internetni strani 
g) Semaforizacija 
h) Operativne naloge: 

 
PROGRAM IZVEDBE INTERESNIH PROGRAMOV ŠPORTA V OSNOVNIH 
ŠOLAH 
 Višina 
 sofinanciranja 
V. atletski šolski pokal 4 x tekma (sk. A,B,C,D) rok maj 10  13.776,50 € 
M. atletski šolski pokal 4 x tekma (sk. A,B,C,D) rok maj 10  12.719,00 € 
Finale mestnega atl. Prvenstva 1 x tekma (enotna sk.) rok maj 10 3.736,00 € 
Dvoranska atletika 5 tekem (sk. A,B,C,D, fin.) rok jan. 10 9.210,00 € 
Atletski troboj 4 tekem (sk. A,B,C,D) rok jun. 10 4.540,00 € 
Kros 1 tekma (sk. A,B) rok apr. 10  7.425,00 € 
Plavanje 1 tekma rok jan. 10 1.946,00 € 
Akvatlon 1 tekma rok maj 10 800,00 € 
 
Tenis 1 turnir rok sep. 09 520,00 € 
Badminton 2 tekmi (pos. in ekip.) rok nov. 09 in feb.10 1.298,00 € 
Namizni tenis 1 tekma rok jan. 10 490,00 € 
Streljanje z zračno puško 1 tekma rok jan. ali feb. 10 550,00 € 
Skoki z male prožne ponjave 1 tekma rok dec. 09 1.624,00 € 
Športna gimnastika 1 tekma rok mar. 10 1.685,00 € 
Med dvema ognjema 1 tekma rok apr. in maj 10 0 € 
Šolska judo liga liga rok jan. – apr. 10 0 € 
 
Košarka liga-letnik 1995 in mlajši rok nov. in dec. 09 3.388,00 € 
 liga-letnik 1997 in mlajši  rok jan. in feb. 10 1.694,00 € 
 liga-letnik 1999 in mlajši rok apr. in maj 10 1.694,00 € 
Mali nogomet liga-letnik 1995 in mlajši rok sep. in okt. 09  1980,00 € 
 liga-letnik1997 in mlajši rok sep., okt. 09 1980,00 € 
  rok apr. in maj 10 1980,00 € 
 liga-letnik1999 in mlajši rok maj 10 1980,00 € 
Odbojka liga-letnik 1995 in mlajši rok nov. in dec. 09 3.070,00 € 
 liga-letnik 1997 in mlajši rok mar. in apr. 10 3.070,00 € 
Odbojka na mivki turnir-letnik 1996 in mlajši rok jun. 09 615,00 € 
Rokomet liga-letnik 1995 in mlajši  rok okt. in nov. 09 925,00 € 



 liga-letnik 1997 in mlajši  rok apr. in maj 10 925,00 € 
 
PROGRAM IZVEDBE INTERESNIH PROGRAMOV ŠPORTA V SREDNJIH 
ŠOLAH 
 Višina  
 sofinanciranja 
Atletski šolski pokal 1 tekma-let. 1990 in mlajši rok maj 10 3.025,00 € 
Dvoranska atletika 1 tekma-let. 1990 in mlajši rok jan. 10 2.025,00 € 
Kros 1 tekma-let. 1990 in mlajši rok apr. 10 1.725,00 € 
Plavanje 1 tekma-let. 1990 in mlajši rok jan. 10 1.825,00 € 
Tenis 1 turnir 1990 in mlajši rok sep. 09 841,00 € 
Streljanje z zračno puško 1 tekma-let. 1990 in mlajši rok dec. 09 1.521,00 €  
Namizni tenis 1 tekma-let. 1990 in mlajši rok mar. 09 1.562,00 € 
Odbojka na mivki turnir-let. 1991 in mlajši rok maj 09 1.610,00 € 
Košarka liga-let. 1990 in mlajši rok nov. in dec. 09 7.900,00 € 
Odbojka liga-let. 1990 in mlajši  rok okt. 09 do jan.  5.500,00 € 
Rokomet liga-let. 1990 in mlajši rok dec. 09 do jan.  3.950,00 € 
Mali nogomet liga-let. 1990 in mlajši rok sep. in okt. 09 4.450,00 € 
 
Ta sklop tekmovanj (atletika, kros, tek trojk, plavanje, športna orientacija, akvatlon) omogoča 
prednostno izbiro enega izvajalca oziroma vlagatelja, velja pa za program osnovnih in 
srednjih šol. Izbira vlagateljev pri igrah z žogo – kolektivnih panogah (košarka, rokomet, mali 
nogomet, odbojka in odbojka na mivki) – prednost ima vlagatelj, ki prevzame posamezno 
panogo v celoti – v vseh kategorijah (npr. košarka SDI, SDE, MDI, MDE, NMDI, NMDE, MI 
in ME). 
 
SPLOŠNA DOLOČILA: 
 
PRIREDITELJ: AGENCIJA ZA ŠPORT LJUBLJANA 
 Staničeva 41. 1000 Ljubljana 
 MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
 Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 
 
OBVEZNOSTI PRIREDITELJA: Izdelava programa in propozicij, izdelava prvotnih 

urnikov predtekmovanja in nadaljnjega tekmovanja, 
zagotavljanje nagrad in priznanj ter sredstva za izvedbo. 

 
IZVAJALEC: Vlagatelj – izvajalec lahko kandidira na več podprogramov znotraj razpisanih 

programov. 
 
OBVEZNOSTI IZVAJALCA: Priprava razpisov, objava razpisov, spremembe in 

dopolnitve urnikov, zagotavljanje sodnikov, zbiranje 
rezultatov, izplačevanje sodnikov, zaključno poročilo 
izvajalca vključno z rezultati in zapisniki tekmovanj. 
Izvajalec mora uporabljati zapisnike MŠŠ ali nacionalne 
panožne športne zveze. 

  
KRAJ TEKMOVANJA: Programi se izvajajo na športnih objektih, ki so vključeni v mrežo 

javnih športnih objektov MOL. Strošek uporabe športnih objektov 
krije prireditelj. 



 
ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanja potekajo po razpisanem koledarju in se izvajajo celo 

leto. 
 
PRAVICA NASTOPA: Pravico nastopa imajo osnovne in srednje šole, ki delujejo na 

področju Mestne občine Ljubljana. 
 
KATEGORIJE: Vsa tekmovanja bodo razpisana za starostne kategorije, ki so opredeljene v 

posameznem razpisu. 
 
PRAVILA: Vsa tekmovanja se izvajajo po določilih posameznih tekmovanj in pravilih 

športne panoge z možnimi prilagoditvami. 
 
PRIZNANJA: Prve tri ekipe na posameznem tekmovanju prejmejo pokale. Prvi trije 

posamezniki/ce v posamezni kategoriji pa medalje. 
 
OSTALA DOLOČILA: Prireditelj ne prevzema nikakršne odgovornosti za izvedbo 

programa in morebitno nastalo materialno škodo! 
 
Navodila za izvedbo razpisanega programa osnovnih šol. 
 
1. Veliki atletski šolski pokal 
 
ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo maja 2010. 
KRAJ TEKMOVANJA: Na stadionu Zavoda Tivoli enota ŠP Ljubljana. 
PRAVICO NASTOPA: Tekmujejo lahko učenci in učenke letnik 1995-1996. Šola lahko 

prijavi v posamezni disciplini 3 tekmovalce. Posameznik lahko 
tekmuje v eni disciplini in štafeti. 

NAČIN TEKMOVANJA: Tekmovanje je ekipno in posamično. Za ekipno uvrstitev se 
upošteva dva najboljša rezultata. Za ekipno uvrstitev se 
seštejejo točke jesenskega in spomladanskega tekmovanja. Št. 
udeležencev 1200. 

VIŠINA SREDSTEV: 13.776,50 € 
 
2. Mali atletski šolski pokal: 
 
ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo maja 2010. 
KRAJ TEKMOVANJA: Na stadionu Zavoda Tivoli enota ŠP Ljubljana. 
PRAVICO NASTOPA: Tekmujejo lahko učenci in učenke letnik 1997 in mlajši. Šola 

lahko prijavi v posamezni disciplini 3 tekmovalce. Posameznik 
lahko tekmuje samo v eni disciplini. 

NAČIN TEKMOVANJA: Tekmovanje je ekipno in posamično. Za ekipno uvrstitev se 
upošteva dva najboljša rezultata. Za ekipno uvrstitev se 
seštejejo točke jesenskega in spomladanskega tekmovanja. Št. 
udeležencev 959. 

VIŠINA SREDSTEV: 12.719,00 € 
 
3. Finale mestnega atletskega prvenstva: 
 
ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo maja 2010. 



KRAJ TEKMOVANJA: Na stadionu Zavoda Tivoli enota ŠP Ljubljana. 
PRAVICO NASTOPA: Nastopilo bo 8 najboljših šol pri učencih in učenkah na podlagi 

seštevka točk jesenskega in pomladanskega tekmovanja in 8 
najboljših posameznikov ostalih šol iz pomladanskega dela 
tekmovanja. Tekmujejo lahko učenci in učenke letnik 1995 in 
mlajši. Tekmovalec lahko tekmuje v eni disciplini in štafeti.  

NAČIN TEKMOVANJA: Tekmovanje je ekipno in posamično. Za šolo tekmujeta v vsaki 
disciplini 2 tekmovalca, rezultata obeh se upoštevata pri 
točkovanju. Št. udeležencev 290. 

VIŠINA SREDSTEV: 3.736,00 € 
 
4. Dvoranska atletika: 
 
ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo januarja 2010. 
KRAJ TEKMOVANJA: V dvorani Zavoda Tivoli enota ŠP Ljubljana. 
PRAVICO NASTOPA: Tekmujejo lahko  
 - starejši učenci in učenke letnik 1995 in 1996 
 - mlajši učenci in učenke letnik 1997 in 1998 
 - najmlajši učenci in učenke letnik 1999 in mlajši. 
 Posamezni tekmovalec lahko nastopi samo v eni disciplini. 
NAČIN TEKMOVANJA: Tekmovanje je ekipno in posamično. Za ekipno uvrstitev se 

upoštevajo 3 najboljši v teku na 60 m, 2 najboljša v skoku v 
daljino in najboljši v skoku v višino. Na finalno tekmovanje se 
bo po rezultatu iz predtekmovanja uvrstilo 24 posameznikov v 
tekih in 20 v tehničnih disciplinah. Št. udeležencev 1100. 

VIŠINA SREDSTEV: 9.210,00 € 
 
5. Atletski troboj: 
 
ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo junija 2010. 
KRAJ TEKMOVANJA: Na stadionu Zavoda Tivoli enota ŠP Ljubljana. 
PRAVICO NASTOPA: Tekmujejo lahko učenci in učenke letnik 1999 in mlajši. Za 

vsako šolo lahko nastopi 5 tekmovalcev/lk. 
NAČIN TEKMOVANJA: Tekmovanje je ekipno in posamično. Za ekipno uvrstitev se 

upoštevajo rezultati najboljših treh posameznikov. Št. 
udeležencev 240. 

VIŠINA SREDSTEV: 4.540,00€ 
 
6. Kros: 
 
ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo aprila 2010. 
KRAJ TEKMOVANJA: Tivolski park. 
PRAVICO NASTOPA: Tekmujejo učenci in učenke od 1.-9. razreda v skladu z 

določenimi letnicami rojstva. Za vsako šolo lahko nastopijo v 
posamezni kategoriji 3 tekmovalci. 

NAČIN TEKMOVANJA: Tekmovanje je ekipno in posamično. Za ekipno uvrstitev se 
štejeta 2 najbolje uvrščena tekmovalca v posamezni kategoriji. 
Točke se izračunava po uvrstitvah posameznikov. Zmaga ekipa 
z najmanjšim številom točk. Št. udeležencev 1650. 

VIŠINA SREDSTEV: 7.425,00€  



 
7. Plavanje: 
  
ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo januarja 2010. 
KRAJ TEKMOVANJA: V zimskem bazenu Zavoda Tivoli. 
PRAVICO NASTOPA: Tekmujejo lahko učenci in učenke 
 - letnik 1995 do 1997 
 - letnik 1998 in mlajši. 
 Registrirani učenci in učenke pri PZS IN VZS ne smejo 

nastopiti za ekipo, temveč tekmujejo kot posamezniki v svoji 
kategoriji. V posamezni kategoriji lahko šola prijavi 5 
posameznikov in dve štafeti. 

NAČIN TEKMOVANJA: Tekmovanje je ekipno in posamično. Za ekipno uvrstitev se 
upošteva najboljši rezultat dveh posameznikov in ene štafete. 
Št. udeležencev 210. 

VIŠINA SREDSTEV: 1.946,00€ 
 
8. Akvatlon: 
 
ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo maja 2010 
KRAJ TEKMOVANJA: V okolici letnega kopališča Kodeljevo 
PRAVICO NASTOPA: Tekmujejo lahko učenci in učenke-letnik 1995 in 1996  
 - letnik 1997 in 1998 
 - letnik 1999 in mlajši. 
NAČIN TEKMOVANJA: Tekmovanje je ekipno in posamično. Za ekipno uvrstitev se 

upoštevajo rezultati dveh najvišje uvrščenih učencev in učenk v 
starejši kategoriji in dveh učencev in učenk v mlajši kategoriji. 
Dosežek se točkuje glede na število udeležencev v kategoriji. 
Št. udeležencev 93. 

VIŠINA SREDSTEV: 779,00€ 
 
9. Tenis:  
 
ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo septembra 2009. 
KRAJ TEKMOVANJA:  Bo določen z dodatnim razpisom. 
PRAVICO NASTOPA: Tekmujejo lahko učenci in učenke 
 - letnik 1995 in 1996 
 - letnik 1997 in mlajši 
 Vsaka šola lahko prijavi največ 5 tekmovalcev v vsaki 

kategoriji. 
NAČIN TEKMOVANJA: Igra se na turnirski način. Tekmovanje je posamično. Št. 

udeležencev 60. 
VIŠINA SREDSTEV: 520,00 €  
 
10. Badminton: 
 
ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo novembra 2009 – posamično in februarja 2010 

– ekipno. 
KRAJ TEKMOVANJA: Bo določen z dodatnim razpisom. 
PRAVICO NASTOPA: Tekmujejo lahko učenci in učenke  



 - letnik 1995 in mlajši 
 - letnik 1997 in mlajši 
 - letnik 1999 in mlajši 
 V posamičnem in ekipnem tekmovanju tekmujejo ločeno 

registrirani in neregistrirani tekmovalci. Šola lahko prijavi 
največ 5 tekmovalcev v kategoriji.  

NAČIN TEKMOVANJA:  Tekmovalni sistem bo določen po prejemu prijav. Tekmovanje 
je ekipno in posamično. Ekipo tvorijo najmanj dva učenca in 
dve učenki. Ekipni dvoboj ima 5 iger, posamezni igralec pa 
lahko igra le 2 igri. Št. udeležencev 140. 

VIŠINA SREDSTEV: 865,00 € za jesen in 433,00 € za pomlad 
 
11. Namizni tenis: 
 
ČAS TEKMOVANJA:  Tekmovanje bo januarja 2010. 
KRAJ TEKMOVANJA: Bo določen z dodatnim razpisom. 
PRAVICO NASTOPA: A: posamezno učenci:absolutna kategorija (tudi s točkami v 

sezoni 2008/09) 
 A1: posamezno učenke:absolutna kategorija (tudi s točkami v 

sezoni 2008/09) 
 B: posamezno učenci brez točk – kategorija 1. – 5. razred 
 B1: posamezno učenke brez točk – kategorija 1. – 5. razred 
 C: posamezno učenci brez točk – kategorija 6. – 9. razred 
 C1: posamezno učenke brez točk – kategorija 6. – 9. razred 

Šola lahko prijavi več ekip. 
NAČIN TEKMOVANJA: Tekmovalni sistem bo določen po prejemu prijav. V ekipnem 

tekmovanju lahko nastopijo učenci in učenke s točkami ali brez. 
Ekipo sestavljajo 2 učenca in 2 učenki. Igra se do treh zmag. Št. 
udeležencev 90. 

VIŠINA SREDSTEV: 220,00 € 
 
12. Streljanje z zračno puško: 
 
ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo januarja ali februarja 2010. 
KRAJ TEKMOVANJA: Strelišče Ljubljana, d.o.o., Dolenjska c. 11. 
PRAVICO NASTOPA: Tekmujejo lahko učenci in učenke letnik 1995 in mlajši. Šola 

lahko prijavi več ekip. 
NAČIN TEKMOVANJA: Tekmovanje je ekipno in posamično. Ekipo sestavljajo trije 

tekmovalci. Na razpolago je 20 strelov, čas streljanja pa je 45 
minut. Št. udeležencev 30. 

VIŠINA SREDSTEV: 550,00 € 
 
13. Skoki z male prožne ponjave: 
 
ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo decembra 2009. 
KRAJ TEKMOVANJA: Bo določen z dodatnim razpisom. 
PRAVICA NASTOPA: Tekmujejo lahko učenci in učenke 
 - letnik 1995 do 1997 
 - -letnik 1998 do 2000 
 - najmlajši učenci in učenke-letnik 2001 in mlajši 



NAČIN TEKMOVANJA: Tekmovanje je ekipno in posamično. Šola lahko prijavi več 
ekip. Ekipa šteje 4 + 4 tekmovalca. Tekmovalci skačejo 
obvezen skok in 3 poljubne skoke (literatura: C program 
gimnastike 2001). Št. udeležencev 170. 

VIŠINA SREDSTEV: 1.624,00 € 
 
14. Športna gimnastika: 
 
ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo marca 2010. 
KRAJ TEKMOVANJA: Bo določen z dodatnim razpisom. 
PRAVICA NASTOPA: Tekmujejo lahko učenci in učenke 
 - letnik 1995 do 1997 
 - letnik 1998 do 2000 
 - najmlajši učenci in učenke-letnik 2001 in mlajši 
NAČIN TEKMOVANJA: Tekmovanje je ekipno in posamično. Šola lahko prijavi več 

ekip, ekipa pa šteje 4 + 4 tekmovalce. Tekmuje se v poljubnih 
vajah z obveznimi prvinami (literatura: C program gimnastike 
2001). Št. udeležencev 60. 

VIŠINA SREDSTEV: 1.685,00 € 
 
15. Med dvema ognjema: 
 
ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo aprila in maja 2010. 
KRAJ TEKMOVANJA: Bo določen z dodatnim razpisom. 
PRAVICA NASTOPA: Tekmujejo lahko učenci in učenke letnik 2000 in mlajši. 
NAČIN TEKMOVANJA: Tekmovalni sistem bo določen po prejemu prijav. Igra se na 

igrišču 18 x 9 metrov. Ekipo sestavlja 12 igralcev (6 dečkov in 
6 deklic). Igra se z žogo za odbojko. Št. ekip 30. 

VIŠINA SREDSTEV: 0,00 € 
  
16. Šolska judo liga: 
 
ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo potekalo od januarja do aprila 2010. 
KRAJ TEKMOVANJA: Tekmuje se v telovadnicah osnovnih šolah Mestne občine 

Ljubljana. 
PRAVICA NASTOPA: Tekmujejo lahko učenci in učenke osnovnih šol vključeni v 

Malo šolo juda in ne tekmujejo na uradnih tekmovanjih za 
slovenski pokal. 

 - učenci in učenke 1. razredov, rojeni 2003 
 - učenci in učenke 2. razredov, rojeni 2002 
 - učenci in učenke 3. in 4. razredov, rojeni 2001 in 2000 
 - učenci in učenke 5. do 9. razreda, rojeni 1999 do 1995. 
 Tekmovalci so ločeni po zgoraj naštetih kategorijah, spolu in 

težinskih kategorijah. 
NAČIN TEKMOVANJA: Tekmovanje se točkuje posamično po tekmovalcih in ekipno po 

osnovnih šolah. Liga je sestavljena iz štirih tekmovanj v rednem 
delu in finala. Iz vsake starostne kategorije se v finale uvrsti 
najboljših 16 tekmovalcev in 8 tekmovalk iz rednega dela 
tekmovanja. Št. posameznikov 1200. 

VIŠINA SREDSTEV: 0,00 €  



 
17. Košarka: 
 
ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo potekalo od novembra 2009 do maja 2010. 
KRAJ TEKMOVANJA: Igra se v telovadnicah osnovnih šol Mestne občine Ljubljana. 
PRAVICA NASTOPA: Igrajo lahko učenci in učenke 
 - letnik 1995 in mlajši 
 - letnik 1997 in mlajši 
 - letnik 1999 in mlajši. 
NAČIN TEKMOVANJA: Igra se po ligaškem sistemu. Št. ekip 284. 
VIŠINA SREDSTEV: 6.776,00 € 
 
18. Mali nogomet: 
  
ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo potekalo septembra in oktobra 2009 ter aprila in 

maja 2010. 
KRAJ TEKMOVANJA: Igra se na igriščih osnovnih šol Mestne občine Ljubljana. 
PRAVICA NASTOPA: Igrajo lahko učenci in učenke 
 - letnik 1995 in mlajši 
 - letnik 1997 in mlajši 
 - letnik 1999 in mlajši. 
NAČIN TEKMOVANJA: Igra se po ligaškem sistemu. Št. ekip 410. 
VIŠINA SREDSTEV: 7.920,00 € 
 
19. Odbojka: 
 
ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo potekalo novembra in decembra 2009 ter marca 

in aprila 2010. 
KRAJ TEKMOVANJA: Igra se v telovadnicah osnovnih šol Mestne občine Ljubljana. 
PRAVICA NASTOPA: Igrajo lahko učenci in učenke 
 - letnik 1995 in mlajši 
 - letnik 1997 in mlajši. 
NAČIN TEKMOVANJA: Igra se po ligaškem sistemu. Št. ekip 300. 
VIŠINA SREDSTEV: 6.140,00 € 
 
20. Odbojka na mivki: 
 
ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo potekalo junija 2010. 
KRAJ TEKMOVANJA: Igra se na igriščih ŠPD Črnuče. 
PRAVICA NASTOPA: Igrajo lahko učenci in učenke-letnik 1996 in mlajši. Šola lahko 

prijavi dve ekipi. 
NAČIN TEKMOVANJA: Igra se na turnirski način. Št. ekip 20. 
VIŠINA SREDSTEV: 615,00 € 
 
21. Rokomet: 
 
ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo potekalo oktobra in novembra 2009 ter aprila in 

maja 2010. 
KRAJ TEKMOVANJA: Bo določen z dodatnim razpisom. 
PRAVICA NASTOPA: Igrajo lahko učenci in učenke 



 - letnik 1995 in mlajši 
 - letnik 1997 in mlajši. 
NAČIN TEKMOVANJA: Igra se po ligaškem sistemu. Št. ekip 68. 
VIŠINA SREDSTEV 1.850,00 € 
 
Navodila za izvedbo razpisanega programa srednjih šol. 
 
1. Atletski šolski pokal: 
 
ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo maja 2010. 
KRAJ TEKMOVANJA: Na stadionu Zavoda Tivoli enota ŠP Ljubljana. 
PRAVICA NASTOPA: Tekmujejo lahko vsi redno vpisani dijaki in dijakinje letnik 

1990 in mlajši. Šola lahko prijavi v posamezni disciplini 4 
tekmovalce. 

NAČIN TEKMOVANJA: Tekmovanje je posamično. Posameznik lahko tekmuje v eni 
disciplini in štafeti. Št. udeležencev 450.  

VIŠINA SREDSTEV: 3.025,00 € 
 
2. Dvoranska atletika: 
 
ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo januarja 2010. 
KRAJ TEKMOVANJA: V dvorani Zavoda Tivoli enota ŠP Ljubljana. 
PRAVICA NASTOPA: Tekmujejo lahko vsi redno vpisani dijaki in dijakinje letnik 

1990 in mlajši. Posamezni tekmovalec lahko nastopi samo v eni 
disciplini. 

NAČIN TEKMOVANJA: Tekmovanje je posamično. Št. udeležencev 120. 
VIŠINA SREDSTEV: 2.025,00 € 
 
3. Kros: 
 
ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo aprila 2010. 
KRAJ TEKMOVANJA: Tivolski park. 
PRAVICA NASTOPA: Tekmujejo lahko vsi redno vpisani dijaki in dijakinje od 1. do 4. 

letnika v skladu z določenimi letnicami rojstva. Za vsako šolo 
lahko nastopi v vsaki kategoriji po deset 10 tekmovalcev. 

NAČIN TEKMOVANJA: Tekmovanje je ekipno in posamično. Za ekipno uvrstitev se 
štejeta 2 najbolje uvrščena tekmovalca v posamezni kategoriji. 
Točke se izračunava po uvrstitvah posameznikov. Zmaga ekipa 
z najmanjšim številom točk. Št. udeležencev 300. 

VIŠINA SREDSTEV: 1.725,00 € 
 
4. Plavanje: 
 
ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo januarja 2010. 
KRAJ TEKMOVANJA: V zimskem bazenu Zavoda Tivoli. 
PRAVICA NASTOPA: Tekmujejo lahko vsi redno vpisani dijaki in dijakinje letnik 

1990 in mlajši. Šola lahko prijavi neomejeno število 
posameznikov v disciplinah in štafetah. 

NAČIN TEKMOVANJA:  Tekmovanje je le posamično in v štafetah. Št. udeležencev 120. 
VIŠINA SREDSTEV: 1.825,00 € 



 
5. Tenis: 
 
ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo septembra 2009.  
KRAJ TEKMOVANJA: Na tenis igriščih Zavoda Tivoli enota Ježica. 
PRAVICA NASTOPA: Tekmujejo lahko vsi redno vpisani dijaki in dijakinje letnik 

1990 in mlajši. Šola lahko prijavi do 4 igralce. 
NAČIN TEKMOVANJA: Igra se na turnirski način, tekmovanje je posamično. Št. 

udeležencev 70. 
VIŠINA SREDSTEV: 841,00 € 
 
6. Streljanje z zračno puško: 
 
ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo decembra 2009. 
KRAJ TEKMOVANJA: Strelišče Ljubljana, d.o.o., Dolenjska c. 11. 
PRAVICA NASTOPA: Tekmujejo lahko vsi redno vpisani dijaki in dijakinje letnik 

1990 in mlajši. Šola lahko prijavi več ekip oziroma 
posameznikov. 

NAČIN TEKMOVANJA: Tekmovanje je ekipno in posamično. Ekipo sestavljajo trije 
tekmovalci. Na razpolago je 20 strelov, čas streljanja je 40 
minut. Št. udeležencev 130. 

VIŠINA SREDSTEV: 1.521,00 € 
 
7. Namizni tenis: 
 
ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo marca 2010. 
KRAJ TEKMOVANJA:  V namizno teniški dvorani Zavoda Tivoli enota Krim. 
PRAVICA NASTOPA: Tekmujejo lahko vsi redno vpisani dijaki in dijakinje letni 1990 

in mlajši. Ekipo sestavljata dva tekmovalca. Šola lahko prijavi 
več ekip oziroma posameznikov. 

NAČIN TERMOVANJA: Tekmovanje je ekipno in posamično, tekmovalni sistem bo 
določen po prejemu prijav. Št. udeležencev 140. 

VIŠINA SREDSTEV: 1.562,00 € 
 
8. Odbojka na pesku: 
 
ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo maja 2010. 
KRAJ TEKMOVANJA: Igra se na igriščih ŠPD Črnuče. 
PRAVICA NASTOPA: Igrajo lahko vsi redno vpisani dijaki in dijakinje letnik 1991 in 

mlajši. Šola lahko prijavi več ekip. 
NAČIN TEKMOVANJA: Igra se na turnirski način. Št. ekip 35. 
VIŠINA SREDSTEV: 1.610,00 € 
 
9. Košarka: 
 
ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo potekalo novembra in decembra 2009. 
KRAJ TEKMOVANJA: Igra se v mali dvorani Zavoda Tivoli. 
PRAVICA NASTOPA: Igrajo lahko vsi redno vpisani dijaki in dijakinje letnik 1990 in 

mlajši. Šola lahko prijavi dve ekipi. Prehod igralca iz ekipe v 
ekipo ni možen. 



NAČIN TEKMOVANJA: Igra se po ligaškem sistemu. Št. ekip 42. 
VIŠINA SREDSTEV: 7.900,00 € 
 
10. Odbojka: 
 
ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo potekalo od oktobra 2009 do januarja 2010. 
KRAJ TEKMOVANJA: Igra se v dvorani Zavoda Tivoli enota Krim. 
PRAVICA NASTOPA: Igrajo lahko vsi redno vpisani dijaki in dijakinje letnik 1990 in 

mlajši.  
NAČIN TEKMOVANJA: Igra se po ligaškem sistemu. Št. ekip 40. 
VIŠINA SREDSTEV: 3. 550,00 € 
 
11. Rokomet: 
 
ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo potekalo januarja 2010. 
KRAJ TEKMOVANJA: Igra se v mali dvorani Zavoda Tivoli. 
PRAVICA NASTOPA: Igrajo lahko vsi redno vpisani dijaki in dijakinje letnik 1990 in 

mlajši. Šola lahko prijavi dve ekipi. Prehod igralca iz ekipe v 
ekipo ni možen. 

NAČIN TEKMOVANJA: Igra se po ligaškem sistemu. Št. ekip 20. 
VIŠINA SREDSTEV: 3.950,00 € 
 
12. Mali nogomet: 
 
ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo potekalo septembra in oktobra 2009. 
KRAJ TEKMOVANJA: Igra se v mali dvorani Zavoda Tivoli. 
PRAVICA NASTOPA: Igrajo lahko vsi redno vpisani dijaki in dijakinje letnik 1990 in 

mlajši. Šola lahko prijavi dve ekipi. Prehod igralca iz ekipe v 
ekipo ni možen. 

NAČIN TEKMOVANJA: Igra se po ligaškem sistemu. Št. ekip 40. 
VIŠINA SREDSTEV: 4.450,00 € 
 
Merilo 1:  Navedite polno ceno brez sofinanciranja MOL. Cena vsebuje strošek 

strokovnega kadra, strošek najema objekta, strošek opreme in rekvizitov, nagrad 
in priznanj, ter druge stroške storitev in materiala. V finančni konstrukciji 
projekta med prihodki ne sme biti upoštevano sofinanciranje MOL. 

 
Merilo 2:  Navedite izobrazbo oz. usposobljenost kadra in izkušnje vlagatelja iz preteklosti. 
 
Merilo 3:  

a) Če vlagatelj v rubriki Praktične nagrade obkroži DA, mora opisati katere oz. 
kakšne nagrade in v kakšnem obsegu so bile podeljene.  

b) Navedite vrste medijev, naziv medija in predviden obseg pojavljanj za vsak 
medij posebej, porazdeljeno na elektronske medije (RA, TV in WEB) in 
tiskane medije.  

 
Merilo 4:  Naštejte programe in opišite povezanost. 
 
TOČKOVANJE: 
 



Merilo 1:  (0-40)  
Vse vloge bodo glede na višino zneska Cena programa na udeleženca razvrščene 
v pet razredov. V 1. razred bodo razvrščene vloge z najnižjimi cenami, ki bodo 
prejele 40 točk, v 5. razred bodo razvrščene vloge z najvišjimi cenami, ki bodo 
prejele 0 točk. Vloge v ostalih razredih pa 30 oziroma 20 oziroma 10 točk, 
ustrezno glede na razred.  

 
Merilo 2:  (0-30)  

a) Razpisna komisija bo ocenila kadrovsko strukturo z 0-15 točk. 
b) Razpisna komisija bo ocenila izvajanje tekmovanj v preteklosti z 0-15 točk. 

 
Merilo 3:  (0-20) 

a) Razpisna komisija bo ocenila praktične nagrade z 0-10 točk.  
b) Razpisna komisija bo ocenila elektronske medije z 0-5 točk in tiskane medije 

z 0-5 točk.  
 

Merilo 4:  (0-10) Razpisna komisija bo ocenila povezavo s programi društev. 
 


