
Letni program športa MOL 2014 

O1 - Interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov 

POZOR! 

Samo za lastno evidenco! 

Obrazca ne prilagajte vlogam, ker ne bodo upoštevani. 

Obrazec ni namenjen oddajanju v vlogah, ampak le za pomoč pri izpolnjevanju elektronskih 

obrazcev. 

Obrazec lahko natisnete in izpolnjene vrednosti prepišete v elektronski obrazec. 

Za oddajanje vlog morate izpolniti elektronske obrazce skladno za navodili razpisa!  

 

PODROČJA IN PROGRAMI 

 

 1.1. INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK 

 1.2. INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK 

 1.3. INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA MLADINE IN ŠTUDENTOV 

Razpisani programi: 
      

 

1.1.1.1. Mali sonček za predšolske otroke - Drsanje in 

seminarji 

      
 

1.1.1.2. Mali sonček za predšolske otroke - Krosi 

      
 

1.2.3. Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke 

      
 

1.3.1. Šolska športna tekovanja za mladino 

      
 

1.3.2.1. Medfakultetna ligaška tekmovanja 

      
 

1.3.2.2. Medfakultetna enodnevna tekmovanja 
 

Pojasnila meril in točkovanje 
 

OBRAZEC 1 2014 Pojasnila meril in točkovanje.pdf  

 

Dodatna navodila za izvedbo 

programov  

OBRAZEC 1 2014 Dodatna navodila za izvedbo 

programa.pdf 

 

 
 

Okvirna sredstva po programih za razpis 2014.pdf  

 

 

OSNOVNI PODATKI 

 

Opomba: Vlagatelj mora za vsako skupino programa izpolniti ločeni 

obrazec. 

Naziv programa - ime skupine:  

Višina zaprošenih sredstev za 

program v EUR: 

 

http://razpisisport.ljubljana.si/documents/mol/files/sport/razpis_2014_92QJAW5M/OBRAZEC_1_2014_Pojasnila_meril_in_točkovanje.pdf
http://razpisisport.ljubljana.si/documents/mol/files/sport/razpis_2014_92QJAW5M/OBRAZEC_1_2014_Dodatna_navodila_za_izvedbo_programa.pdf
http://razpisisport.ljubljana.si/documents/mol/files/sport/razpis_2014_92QJAW5M/OBRAZEC_1_2014_Dodatna_navodila_za_izvedbo_programa.pdf
http://razpisisport.ljubljana.si/documents/mol/files/sport/razpis_2014_92QJAW5M/Okvirna_sredstva_po_programih_za_razpis_2014.pdf
http://razpisisport.ljubljana.si/documents/mol/files/sport/razpis_2014_92QJAW5M/OBRAZEC_1_2014_Pojasnila_meril_in_točkovanje.pdf
http://razpisisport.ljubljana.si/documents/mol/files/sport/razpis_2014_92QJAW5M/OBRAZEC_1_2014_Dodatna_navodila_za_izvedbo_programa.pdf
http://razpisisport.ljubljana.si/documents/mol/files/sport/razpis_2014_92QJAW5M/Okvirna_sredstva_po_programih_za_razpis_2014.pdf


Športna panoga:  ∇ 

Starostna kategorija: 
      

 

predšolski otroci 

      
 

cicibani in cicibanke 

      
 

mlajši dečki in deklice 

      
 

starejši dečki in deklice 

      
 

kadeti in kadetinje 

      
 

mladinci in mladinke 

      
 

študenti in študentke 
 

Število udeležencev:  

 

OPIS IZVEDBE PROGRAMA 

 

Opis izvedbe programa (vsebina, 

namen, cilji): 

 

Priloge opisa izvedbe programa: Naložite datoteke Prebrskaj 

 

ŠPORTNI OBJEKT 

 

Tip lokacije: 
      

 

Športni objekt MOL 

      
 

Druga lokacija 
 

Zaprošena lokacija:  ∇ 

Nadomestna lokacija:  ∇ 

Navedite drugo lokacijo:  

 

OBSEG PROGRAMA 

 

Tedenski obseg ur uporabe 

navedenega športnega objekta 

MOL: 

 

Število tednov uporabe navedenega 

športnega objekta MOL: 

 

Skupen obseg ur uporabe 

navedenega športnega objekta 

 



MOL: 

 

MERILO 1 - FINANČNA KONSTRUKCIJA SKUPINE 

 
 

PRIHODKI 

 

Članarina:  

Vadnina:  

Sponzorstva in donacije:  

Drugo:  

Skupaj prihodki: 0 

 

ODHODKI 

 

Strošek strokovnega kadra:  

Strošek najema objekta:  

Strošek opreme in rekvizitov:  

Strošek nagrad in priznanj:  

Drugi stroški storitev in materiala :  

Skupaj stroški: 0 

 

CENA PROGRAMA 

 

 Cena programa na udeleženca brez sofinanciranja MOL 

Število mesecev izvajanja 

programa: 

1 

Število udeležencev skupine: 1 

Stroški programa na udeleženca na 

mesec brez sofinanciranja MOL: 

 

 

MERILO 2 

 

 Dodatni program za izvedbo programa Mali sonček oziroma za 

izvedbo tekmovanj. 



a) Kadrovska struktura:  

b) Izvajanje programa v preteklosti:  

 

MERILO 3 

 

 Dodatni program za izvedbo programa Mali sonček oziroma za 

izvedbo tekmovanj. 

a) Praktične nagrade: 
      

 

da 

      
 

ne 
 

Opis praktičnih nagrad:  

b) Medijska podpora: 
      

 

da 

      
 

ne 
 

Navedba in opis medijev:  

 

MERILO 4 

 

 Povezovanje programa Mali sonček oziroma Šolskih športnih 

tekmovanj s programi športnih društev (programi otrok in mladih, 

usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport). 



Navedite programe in opišite kako 

se povezujejo:: 

 

 

 

 

 

 

 

OBRAZEC 1 

 

POJASNILA MERIL IN TOČKOVANJE 

 

 

POJASNILA: 

 

Merilo 1: Navedite polno ceno brez sofinanciranja MOL. Cena vsebuje strošek strokovnega kadra,  

strošek opreme in rekvizitov, nagrad in priznanj, ter druge stroške storitev in materiala. 

V finančni konstrukciji programa med prihodki ne sme biti upoštevano sofinanciranje 

MOL. 

 

Merilo 2: Navedite ime in priimek, izobrazbo oz. usposobljenost kadra in izkušnje vlagatelja iz 

preteklosti (obseg izvedenih programov). 

 

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 razvrščene v pet razredov. V 1. 

razred bodo razvrščene vloge z najnižjimi cenami (0-20 % od najvišje vrednosti), ki 

bodo prejele 40 točk. V 2. razred bodo razvrščene vloge z cenami (21-40 % od najvišje 

vrednosti), ki bodo prejele 30 točk. V 3. razred bodo razvrščene vloge z cenami (41-60 

% od najvišje vrednosti), ki bodo prejele 20 točk. V 4. razred bodo razvrščene vloge z 

cenami (61-80 % od najvišje vrednosti), ki bodo prejele 10 točk V 5. razred bodo 

razvrščene vloge z najvišjimi cenami (81-100 % od najvišje vrednosti), ki bodo prejele 0 

točk.  

 

 

Merilo 2: (0-30) 

a) Razpisna komisija bo ocenila kadrovsko strukturo z 0-10 točk. Kader z 

visokošolsko izobrazbo športne smeri prinese 10 točk, zgolj ustrezna usposobljenost 

kadra prinese 5 točk. 

b) Razpisna komisija bo ocenila izvajanje tekmovanj v preteklosti z 0-20 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. 

 

 

 

 

 

 

 

OBRAZEC 1 

 

 

DODATNA NAVODILA ZA IZVEDBO PROGRAMOV: 

 

1.1.1.1. Mali sonček za predšolske otroke – Drsalni tečaji in seminarji 

1.1.1.2. Mali sonček za predšolske otroke - Krosi 

 

Razpisuje se sofinanciranje organizacije in izvedbe tečajev in seminarjev drsanja, krosov in Pohoda 

Pot ob žici za leto 2014, po vnaprej določenih propozicijah. 

 

PRIREDITELJ zagotovi: 

a) Ustrezno publikacijo z navodili in pogoji, ter gradivo in priznanja potrebno za izvedbo 

programa. 

b) Športni objekt za izvedbo. 

c) Sofinanciranje razpisanih programov na osnovi ustreznega poročila. 

 

IZVAJALCI zagotovijo: 

a) Izvedbo pod pogoji, ki so objavljeni v knjižici Interesni programi športa v vrtcih za šolsko leto 

2013 – 2014. 

b) Razpise programov, obvestila za uporabnike (vrtce), in izvedbo programov.  

c) Strokovno vodstvo ter didaktične pripomočke na tečajih in seminarjih ter tehnično opremo za 

izpeljavo krosov in drsalnih tečajev. 

d) Priznanja in nagrade, ki so razpisane za posamezni program, 

e) Računalniško obdelavo rezultatov (udeležba na krosih in uspešnost učenja na tečajih drsanja), 

ki jo posredujejo PRIREDITELJU. 

f) Posredovanje rezultatov vrtcem. 

g) Operativne naloge. 

h) Posredovanje vsebinskega in finančnega poročila o izpeljavi programov PRIREDITELJU 

takoj po opravljenih programih. 

 

PROGRAM: 

         

1.1.1.1. Tečaji drsanja 32 terminov x   6 ur jan.-apr. in sep.-dec. 2014 2.400 otok 

 Seminarji drsanja   2 termina   x 18 ur januar in september 2014      80 vzgoj. 

1.1.1.2. Krosi   8 terminov x  4 ure maj in september     2014 6.000 otrok 

     

 

Izbira vlagateljev pri obeh programih bo temeljila na poznavanju gibalnih sposobnosti predšolskih 

otrok in športnega programa Mali sonček. Prednost imajo vlagatelj, ki so že izvajali programe za 

predšolske otroke. 

 

 



 

SPLOŠNA DOLOČILA: 

 

PRIREDITELJ: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

 

IZVAJALEC: Vlagatelj – izvajalec lahko kandidira na oba razpisana programa. 

 

KRAJ IZVEDBE:     Programa se izvajata na športnih objektih in zunanjih površinah, ki so 

vključeni v mrežo javnih športnih objektov MOL. Strošek uporabe 

športnih objektov krije prireditelj. 

 

ČAS:      Programa potekata po razpisanem koledarju. 

 

UDELEŽENCI:        Pravico udeležbe imajo vrtci, ki delujejo na področju Mestne občine 

Ljubljana. 

 

KATEGORIJE: Programa bosta razpisana za starostne kategorije, ki so opredeljene v  

posameznem razpisu. 

 

PRAVILA: Programa se izvajata po določilih in pravilih športnega programa Mali 

sonček. 

 

PRIZNANJA Pri obeh programih so priznanja opredeljena v razpisu. 

 

OSTALA DOLOČILA: Prireditelj ne prevzema nikakršne odgovornosti za izvedbo programa in  

morebitno nastalo materialno škodo! 

 

 

 

Navodila za izvedbo razpisanega programa Mali sonček za predšolske otroke 

 

1. Drsalni tečaji: 

 

ČAS: Tečaji se izvajajo od januarja do aprila in od septembra do decembra 2014. 

KRAJ: Javni zavod Šport Ljubljana, drsališče Zalog. 

UDELEŽENCI: Otroci iz ljubljanskih vrtcev letnik 2008 in starejši. 

VSEBINA: Priprava otroka na drsanje, - prilagajanje na drsalke in led, - prvi koraki na ledu  

padanje, vstajanje, - vadba osnovnih elementov drsanja z igro, - vadba počepa,  

prenosa teže, odriva in ostalih oblik drsanja, - zaustavljanje, -preverjanje znanja  

drsanja na gibalnem poligonu. 

IZPELJAVA:  Tečaji se bodo izvajali v dopoldanskem času. Terminski razpored bo pripravil   

izvajalec v sodelovanju s prirediteljem –MOL, Oddelek za šport in ga posredoval  

vrtcem. Na ledu učijo otroke drsati vzgojiteljice in koordinatorji, ki nudijo 

strokovno pomoč pri učenju in preverjanju znanje. Vrtcem, ki nimajo zadostno  

število lastnega strokovnega kadra, le tega zagotovi izvajalec v sodelovanju z MOL. 

PRIZNANJA: Otroci prejmejo za opravljeno nalog malo nalepko, ki jo prilepijo v knjižico Mali 

sonček. 

 

Seminarja drsanja za vzgojiteljice: 

Pred pričetkom drsalnih tečajev za otroke, izvajalec izvede dva seminarja za vzgojiteljice, ki učijo 

otroke na ledu.  

 

ČAS: Januar in september 2014. 

KRAJ: Javni zavod Šport Ljubljana, drsališče Zalog. 

UDELEŽENCI: Vzgojiteljice in ostali strokovni kader iz ljubljanskih vrtcev, ki učijo otroke na  

tečajih. 



VSEBINA: Priprava otroka na drsanje:- Osnovna oprema in oblačila. - Metodični potek 

učenja drsanja z uporabo sodobnih didaktičnih pripomočkov. - Preventivne 

metode za varno vadbo in prva pomoč pri poškodbah. - Organizacija in izvedba 

vadbe na ledu. 

IZPELJAVA:  Seminarja se bosta izvedla v dopoldanskem času. Terminski razpored bo 

pripravil izvajalec v sodelovanju s prirediteljem –MOL, Oddelek za šport in ga 

posredoval vrtcem. 

 

2. Kros: 

 

ČAS: Izvedeni bodo v maju in v septembru 2014. 

KRAJ: Potekali bodo na objektih Javnega zavoda Šport Ljubljana: Park Tivoli, Park  

Svoboda, na igrišču Ragby kluba Emona in na igrišču Baseball kluba na  

Tesovnikovi. 

UDELEŽENCI: Otroci iz ljubljanskih vrtcev. 

KATEGORIJE: otroci letnik 2008 in starejši  - deklice 400 m 

otroci letnik 2008 in starejši  - dečki    400 m 

otroci letnik 2009                     - deklice 400 m 

otroci letnik 2009                     - dečki    400 m 

otroci letnik 2010 in mlajši     - deklice 300 m 

otroci letnik 2010 in mlajši     - dečki    300 m 

vzgojiteljice, vzgojitelji, spremljevalci -400 m 

IZPELJAVA: Vsak tekmovalec mora imeti tekmovalni kartonček s podatki: ime in priimek,  

letnico rojstva, ime vrtca in enote. Kartončke si otroci izdelajo v vrtcu. Na krosu  

jih imajo okrog vratu in jih na cilju oddajo. 

Število otrok v posamezni kategoriji ni omejeno. 

PRIZNANJA: Vsi udeleženci prejmejo malo diplome. 

  

  

 

III. / 2 DODATNA NAVODILA ZA IZVEDBO PROGRAMOV: 

 

1.2.3    Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke 

 

Sklop tekmovanj (atletika, kros, tek trojk, gimnastika, plavanje, športna orientacija, akvatlon, judo, 

badminton, namizni tenis, alpsko smučanje, tek na smučeh, BMX kolesarjenje, rolanje, rolkanje, golf, 

šah) 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, odbojka na mivki, floorball in baseball) – prednost ima vlagatelj, ki prevzame 

posamezno panogo v celoti – v vseh kategorijah (npr. košarka SDI, SDE, MDI, MDE, NMDI, NMDE, 

MI in ME). 

 

Razpisuje se sofinanciranje organizacije in izvedba šolskih športnih prireditev za šolsko leto 2013-14 

in 2014-15 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 Šolska športna tekmovanja za 

šoloobvezne otroke, šolsko leto 2013-14 in bodo objavljeni za šolsko leto 2014-15. 

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. 

 

 



 

SPLOŠNA DOLOČILA: 

 

PRIREDITEJ:  

Mestna občina Ljubljana 

Mestna uprava 

Oddelek za šport 

Staničeva 41, 1000 Ljubljana 

 

OBVEZNOSTI PRIREDITELJA:  

Izdelava programa in propozicij, priprava razpisov, objava razpisov, zagotavljanje nagrad in priznanj 

ter sredstva za izvedbo. 

 

IZVAJALEC:  

Vlagatelj – izvajalec lahko kandidira na več podprogramov znotraj razpisanih programov. 

 

 

OBVEZNOSTI IZVAJALCA:  

Izdelava prvotnih urnikov predtekmovanja in nadaljnjega tekmovanja, 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. 

Izjemoma se lahko izvajajo tudi na drugih objektih. Strošek uporabe športnih objektov krije prireditelj, 

izjemoma lahko tudi izvajalec. 

 

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 programa Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke 

 

1. Veliki atletski šolski pokal 

 

ČAS TEKMOVANJA:  Tekmovanje bo maja in septembra 2014. 

KRAJ TEKMOVANJA: Na stadionu Javnega zavoda Šport Ljubljana enota ŠP Ljubljana. 

PRAVICO NASTOPA: Tekmujejo lahko učenci in učenke letnika,  ki je določen z razpisom. 

Šola lahko prijavi v posamezni disciplini toliko tekmovalcev, kot jih 

dovoljuje razpis. 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.  

 

2. Mali atletski šolski pokal: 

 

ČAS TEKMOVANJA:  Tekmovanje bo maja in septembra2014. 

KRAJ TEKMOVANJA: Na stadionu Javnega zavoda Šport Ljubljana enota ŠP Ljubljana. 

PRAVICO NASTOPA: Tekmujejo lahko učenci in učenke letnika, ki je določen z razpisom.. 

Šola lahko prijavi v posamezni disciplini toliko tekmovalcev, kot jih 

dovoljuje razpis. 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.  

 

 

 

3. Finale mestnega atletskega prvenstva: 

 

ČAS TEKMOVANJA:  Tekmovanje bo konec maja ali v začetku junija 2014. 

KRAJ TEKMOVANJA: Na stadionu Javnega zavoda Šport Ljubljana 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 1999 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 350. 

 

4. Dvoranska atletika: 

 

ČAS TEKMOVANJA:  Tekmovanje bo januarja 2014. 

KRAJ TEKMOVANJA: V dvorani Javnega zavoda Šport Ljubljana enota ŠP Ljubljana. 

PRAVICO NASTOPA:  Tekmujejo lahko učenci in učenke letnika, ki je določen z razpisom.

    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.  

 

5. Atletski troboj: 

 

ČAS TEKMOVANJA:  Tekmovanje bo konec maja ali v začetku junija  2014. 

KRAJ TEKMOVANJA: Na stadionu Javnega zavoda Šport Ljubljana enota ŠP Ljubljana. 

PRAVICO NASTOPA: Tekmujejo lahko učenci in učenke letnika, ki je določen z razpisom.. 

Za vsako šolo lahko nastopi 5 tekmovalcev/lk. 

NAČIN TEKMOVANJA: Tekmovanje je ekipno in posamično. Za ekipno uvrstitev se 

upoštevajo rezultati najboljših treh posameznikov.  

6. Kros: 

 

ČAS TEKMOVANJA:  Tekmovanje bo aprila in oktobra 2014. 

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.  

 

7. Plavanje: 

 

ČAS TEKMOVANJA:  Tekmovanje bo marca 2014. 

KRAJ TEKMOVANJA: Na objektu Javnega zavoda Šport Ljubljana, v zimskem bazenu enote 

Tivoli. 

PRAVICO NASTOPA: Tekmujejo lahko učenci in učenke letnika, ki 

je določen z razpisom. 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.  

 

8. Šolski orientacijski tek: 

 

ČAS TEKMOVANJA:  Tekmovanje bo aprila 2014. 

KRAJ TEKMOVANJA: Na objektu Javnega zavoda Šport Ljubljana, v parku Tivoli. 

PRAVICO NASTOPA: Tekmujejo učenci in učenke od 1.-9. razreda. Za vsako šolo lahko 

nastopi več ekip s 3 tekmovalci. 

NAČIN TEKMOVANJA: Zmaga ekipa , ki najhitreje opravi predpisano nalogo. 

 

9. Akvatlon: 

 

ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo maja ali junija 2014. 

KRAJ TEKMOVANJA: Na objektu Javnega zavoda Šport Ljubljana, v okolici letnega 

kopališča Kodeljevo. 

PRAVICO NASTOPA: Tekmujejo lahko učenci in učenke letnika, ki je določen z razpisom. 

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 100. 

 

10. Tenis: 

 

ČAS TEKMOVANJA:  Tekmovanje bo septembra 2014. 

KRAJ TEKMOVANJA: Na objektu Javnega zavoda Šport Ljubljana. 

PRAVICO NASTOPA: Tekmujejo lahko učenci in učenke letnika, ki je določen z razpisom. 

Vsaka šola lahko prijavi največ 5 tekmovalcev v vsaki kategoriji. 

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

 

11. Badminton: 

 

ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo februarja – ekipno in novembra 2014 – posamično. 

KRAJ TEKMOVANJA: Bo določen z dodatnim razpisom. 

PRAVICO NASTOPA: Tekmujejo lahko učenci in učenke letnika, ki je določen z razpisom.

 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.  

 



12. Namizni tenis: 

 

ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo januarja 2014. 

KRAJ TEKMOVANJA: Na objektu Javnega zavoda Šport Ljubljana. 

PRAVICO NASTOPA: Tekmujejo lahko učenci in učenke letnika, ki je določen z razpisom. 

 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.  

 

13. Streljanje z zračno puško: 

 

ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo decembra 2014. 

KRAJ TEKMOVANJA: Strelišče Ljubljana, d.o.o., Dolenjska c. 11. 

PRAVICO NASTOPA: Tekmujejo lahko učenci in učenke letnika, ki je določen z razpisom. 

NAČIN TEKMOVANJA: Tekmovanje je ekipno in posamično. Ekipo sestavljajo trije 

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

 

14. Skoki z male prožne ponjave: 

 

ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo novembra 2014. 

KRAJ TEKMOVANJA: Bo določen z dodatnim razpisom. 

PRAVICA NASTOPA: Tekmujejo lahko učenci in učenke letnika, ki je določen z razpisom. 

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. Št.  

 

 

 

 

15. Športna gimnastika: 

 

ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo marca 2014. 

KRAJ TEKMOVANJA: Bo določen z dodatnim razpisom. 

PRAVICA NASTOPA: Tekmujejo lahko učenci in učenke letnika, ki je določen z razpisom. 

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. 

 

16. Med dvema ognjema: 

 

ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo septembra in oktobra 2014 . 

KRAJ TEKMOVANJA: Zunanja igrišča in dvorane osnovnih šol Ljubljane. 

PRAVICA NASTOPA: Tekmujejo lahko učenci in učenke letnika, ki je določen z razpisom. 

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.  

 

17. Šolska judo liga: 

 

ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo potekalo od januarja do aprila  ter novembra in 

decembra 2014. 

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. 

 Kategorije so določene v razpisu izvajalca. 

 Tekmovalci so ločeni po določenih kategorijah, spolu in masnih 

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.  

18. Košarka: 

 

ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo potekalo od januarja do maja in od oktobra do 

decembra 2014 . 

KRAJ TEKMOVANJA: Igra se v telovadnicah osnovnih šol Mestne občine Ljubljana. 

PRAVICA NASTOPA: Tekmujejo lahko učenci in učenke letnika, ki je določen z razpisom. 

NAČIN TEKMOVANJA: Igra se po ligaškem sistemu.  

 

19. Mali nogomet: 

 

ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo potekalo aprila in maja ter septembra in oktobra 2014. 

KRAJ TEKMOVANJA: Igra se na igriščih osnovnih šol Mestne občine Ljubljana. 

PRAVICA NASTOPA: Tekmujejo lahko učenci in učenke letnika, ki je določen z razpisom. 

NAČIN TEKMOVANJA: Igra se po ligaškem sistemu.  

 

20. Odbojka: 

 

ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo potekalo januarja, marca in aprila ter novembra in 

decembra 2014. 

KRAJ TEKMOVANJA: Igra se v telovadnicah osnovnih šol Mestne občine Ljubljana. 

PRAVICA NASTOPA: Tekmujejo lahko učenci in učenke letnika, ki je določen z razpisom. 

NAČIN TEKMOVANJA: Igra se po ligaškem sistemu.  

 

 

 

 

21. Odbojka na mivki: 

 

ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo potekalo junija 2014. 

KRAJ TEKMOVANJA: Igra se na igriščih ŠPD Črnuče. 

PRAVICA NASTOPA: Tekmujejo lahko učenci in učenke letnika, ki je določen z razpisom. 

NAČIN TEKMOVANJA: Igra se na turnirski način.  

 

22. Rokomet: 

 

ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo potekalo aprila in maja ter oktobra in novembra 2014. 

KRAJ TEKMOVANJA: Na objektu Javnega zavoda Šport Ljubljana. 

PRAVICA NASTOPA: Tekmujejo lahko učenci in učenke letnika, ki je določen z razpisom. 

NAČIN TEKMOVANJA: Igra se po ligaškem sistemu.  

 

23. Floorball: 

 

ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo potekalo januarja in februarja ter oktobra in novembra 

2014. 

KRAJ TEKMOVANJA: Igra se v telovadnicah osnovnih šol Mestne občine Ljubljana. 

PRAVICA NASTOPA: Tekmujejo lahko učenci in učenke letnika, ki je določen z razpisom. 

NAČIN TEKMOVANJA: Igra se po ligaškem sistemu. 

 

24. Baseball: 

 

ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo potekalo od marca do junija in oktobra do novembra 

2014. 

KRAJ TEKMOVANJA: Na objektu Javnega zavoda Šport Ljubljana. 

PRAVICA NASTOPA: Tekmujejo lahko učenci in učenke letnika, ki je določen z razpisom. 



NAČIN TEKMOVANJA: Igra se po ligaškem sistemu. 

 

25. BMX kolesarjenje, rolanje, rolkanje: 

 

ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo potekalo v maju in juniju ali oktobru in novembru 

2014. 

KRAJ TEKMOVANJA: Bo določen z razpisom . 

PRAVICA NASTOPA: Tekmujejo lahko učenci in učenke letnika, ki je določen z razpisom. 

NAČIN TEKMOVANJA: Sistem tekmovanja bo določen po zaključku prijav. 

 

26. Šah: 

 

ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo potekalo v januarju ali februarju in novembru 2014. 

KRAJ TEKMOVANJA: Bo določen z razpisom . 

PRAVICA NASTOPA: Tekmujejo lahko učenci in učenke letnika, ki je določen z razpisom. 

NAČIN TEKMOVANJA: Turnir. 

 

27. Golf: 

 

ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo potekalo v septembru ali oktobru 2014. 

KRAJ TEKMOVANJA: Bo določen z razpisom . 

PRAVICA NASTOPA: Tekmujejo lahko učenci in učenke letnika, ki je določen z razpisom. 

NAČIN TEKMOVANJA: Turnir. 

 

28. Alpsko smučanje: 

 

ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo potekalo v januarju ali februarju 2014. 

KRAJ TEKMOVANJA: Bo določen z razpisom . 

PRAVICA NASTOPA: Tekmujejo lahko učenci in učenke letnika, ki je določen z razpisom. 

NAČIN TEKMOVANJA: Ena tekma. 

 

29. Tek na smučeh: 

 

ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo potekalo januarja ali februarja 2014. 

KRAJ TEKMOVANJA: Bo določen z razpisom . 

PRAVICA NASTOPA: Tekmujejo lahko učenci in učenke letnika, ki je določen z razpisom. 

NAČIN TEKMOVANJA: Ena tekma. 

 

Navodila o pristojnostih izvajalca: 

 

1. Izvajalec mora izvesti tekmovanja za izbrano športno panogo v vseh starostnih kategorijah, ki so 

opredeljene v knjižici Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke za šolsko leto 2013 – 

2014 (in bodo opredeljena v knjižici za šolsko leto 2014 -2015) in določilih, objavljenih v 

Informatorju št. 1 za leto 2013 – 2014 (2014 – 2015). Za vsako starostno kategorijo znotraj iste 

panoge je potrebno oddati svojo vlogo. Vloge oddane za različne starostne kategorije znotraj iste 

panoge bodo obravnavane kot ena vloga. 

2. Upoštevanje pogojev tekmovanj, ki so objavljena v knjižici Šolska športna tekmovanja za 

šoloobvezne otroke za šolsko leto 2013 – 2014 (in bodo opredeljena v knjižici za šolsko leto 2014 

-2015) 

3. Priprava razpisa ter izvedba in organizacija tekmovanja 

4. Vodstvo tekmovanja, sodniki, tehnično osebje za izpeljavo tekmovanja 

5. Elektronske meritve časov 

6. Računalniška obdelava dosežkov celotnega tekmovanja 

7. Objava rezultatov na internetni strani 

8. Semaforizacija 

9. Operativne naloge: 

 



Interesni programi športa v osnovnih šolah 

1. Veliki atletski šolski pokal  2 tekmi (skupina A, B, C, D) 

2. Mali atletski šolski pokal  2 tekmi (skupina A, B, C, D) 

3. Mestno prvenstvo v atletiki  1 tekma 

4. Dvoranska atletika  5 tekem (skupina A, B, C, D, finale) 

5. Atletski troboj  4 tekme (skupina A, B, C, D) 

6. Kros  2 tekmi (skupina A, B) 

7. Plavanje  1 tekma 

8. Šolski orientacijski tek  1 tekma 

9. Akvatlon  1 tekma 

10. Tenis  1 turnir 

11. Badminton  2 tekmi (pos. in ekip.) 

12. Namizni tenis  1 tekma 

13. Streljanje z zračno puško  1 tekma 

14. Skoki z male prožne ponjave      1 tekma 

15. Športna gimnastika  1 tekma 

16. Med dvema ognjema  1 liga - najmlajši 

17. Šolska judo liga  liga 

18. BMX kolesarjenje, rolanje, rolkanje 1 tekma 

19. Košarka  liga - starejši    

  liga - mlajši  

  liga - najmlajši 

20. Mali nogomet  liga - starejši   

  liga - mlajši    

  liga - najmlajši   

21. Odbojka  liga - starejši 

  liga - mlajši 

  liga - najmlajši  

22. Odbojka na mivki  turnir - letnik 2000 in mlajši   

23. Rokomet  liga - starejši 

 liga - mlajši   

24. Floorball  liga - starejši 

  liga - mlajši 

  liga - najmlajši 

25. Baseball    

  liga - mlajši 

  Liga - najmlajši                    

                  26. Šah  2 tekmi (pos. in ekip.) 

                  27. Golf  1 turnir 

                  28. Alpsko smučanje  1 tekma 

                  29. Tek na smučeh                            1 tekma 

 

 

 

III. / 3 DODATNA NAVODILA ZA IZVEDBO PROGRAMOV: 

 

1.3.1. Šolska športna tekmovanja za mladino 

1.3.2.1. Ligaška tekmovanja med fakultetami 

1.3.2.2. Enodnevna tekmovanja 

 

Sklop tekmovanj (atletika, kros, tek trojk, plavanje, športna orientacija, akvatlon, alpsko smučanje, tek 

na smučeh, šah, golf, badminton) 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). 

 



Razpisuje se sofinanciranje organizacije in izvedba šolskih športnih prireditev za šolsko leto 2013-14 

in 2014-15 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: 

 

1. Upoštevanje pogojev tekmovanj, ki so objavljena v knjižici Šolska športna tekmovanja za 

mladino, šolsko leto 2013–2014 in bodo objavljeni za šolsko leto 2014-15. 

2. Priprava razpisa ter izvedba in organizacija tekmovanja 

3. Vodstvo tekmovanja, sodniki, tehnično osebje za izpeljavo tekmovanja 

4. Elektronske meritve časov 

5. Računalniška obdelave dosežkov celotnega tekmovanja 

6. Objava rezultatov na internetni strani 

7. Semaforizacija 

8. Operativne naloge: 

 

SPLOŠNA DOLOČILA: 

 

PRIREDITEJ:  

Mestna občina Ljubljana 

Mestna uprava 

Oddelek za šport 

Staničeva 41, 1000 Ljubljana 

 

OBVEZNOSTI PRIREDITELJA:  

Izdelava programa in propozicij, priprava razpisov, objava razpisov, zagotavljanje nagrad in priznanj 

ter sredstva za izvedbo. 

 

IZVAJALEC:  

Vlagatelj – izvajalec lahko kandidira na več podprogramov znotraj razpisanih programov. 

 

OBVEZNOSTI IZVAJALCA:  

Izdelava prvotnih urnikov predtekmovanja in nadaljnjega tekmovanja, 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. 

Izjemoma se lahko izvajajo tudi na drugih objektih. Strošek uporabe športnih objektov krije prireditelj, 

izjemoma lahko tudi izvajalec. 

 

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 Šolska športna tekmovanja za mladino 

 

1. Atletski šolski pokal: 

ČAS TEKMOVANJA:  Posamično prvenstvo bo maja, ekipno septembra 2014. 

KRAJ TEKMOVANJA: Na stadionu Javnega zavoda Šport Ljubljana enota ŠP Ljubljana. 

PRAVICA NASTOPA: Tekmujejo lahko redno vpisani dijaki in dijakinje letnika, ki je 

določen z razpisom. Šola lahko prijavi v posamezni disciplini 4 

  tekmovalce. 

NAČIN TEKMOVANJA: Tekmovanje je posamično in ekipno. Posameznik lahko tekmuje v eni 

  disciplini in štafeti.  

 

2. Dvoranska atletika: 

ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo januarja 2014. 

KRAJ TEKMOVANJA: Na stadionu Javnega zavoda Šport Ljubljana enota ŠP Ljubljana. 

PRAVICA NASTOPA: Tekmujejo lahko redno vpisani dijaki in dijakinje letnika, ki je 

določen z razpisom. Posamezni tekmovalec lahko nastopi samo v eni 

disciplini. 

NAČIN TEKMOVANJA: Tekmovanje je posamično.  

 

3. Kros: 

ČAS TEKMOVANJA:  Tekmovanje bo aprila in septembra 2014. 

KRAJ TEKMOVANJA: Na objektu Javnega zavoda Šport Ljubljana, park Tivoli.. 

PRAVICA NASTOPA: Tekmujejo lahko redno vpisani dijaki in dijakinje letnika, ki je 

določen z razpisom. 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.  

 

4. Plavanje: 

ČAS TEKMOVANJA:  Tekmovanje bo marca 2014. 

KRAJ TEKMOVANJA: Na objektu Javnega zavoda Šport Ljubljana, zimski bazen Tivoli. 

PRAVICA NASTOPA: Tekmujejo lahko redno vpisani dijaki in dijakinje letnika, ki je 

določen z razpisom. Šola lahko prijavi neomejeno število 

posameznikov v disciplinah in štafetah. 

NAČIN TEKMOVANJA: Tekmovanje je le posamično in v štafetah.  

 

5. Tenis: 

ČAS TEKMOVANJA:  Tekmovanje bo septembra 2014. 

KRAJ TEKMOVANJA: Na teniškem objektu Javnega zavoda Šport Ljubljana. 

PRAVICA NASTOPA: Tekmujejo lahko redno vpisani dijaki in dijakinje letnika, ki je 

določen z razpisom. Šola lahko prijavi do 4 igralce. 

NAČIN TEKMOVANJA: Igra se na turnirski način, tekmovanje je posamično.  

 

6. Streljanje z zračno puško: 

ČAS TEKMOVANJA:  Tekmovanje bo decembra 2014. 

KRAJ TEKMOVANJA: Strelišče Ljubljana, Dolenjska c. 11. 



PRAVICA NASTOPA: Tekmujejo lahko redno vpisani dijaki in dijakinje letnika, ki je 

določen z razpisom. 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.  

 

7. Namizni tenis: 

ČAS TEKMOVANJA:  Tekmovanje bo marca 2014. 

KRAJ TEKMOVANJA: Na namiznoteniškem objektu Javnega zavoda Šport Ljubljana. 

PRAVICA NASTOPA: Tekmujejo lahko redno vpisani dijaki in dijakinje letnika, ki je 

določen z razpisom. 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.  

 

8. Odbojka na pesku: 

ČAS TEKMOVANJA:  Tekmovanje bo maja ali  konec maja ali junija 2014. 

KRAJ TEKMOVANJA: Na peščenem odbojkarskem igrišču Javnega zavoda Šport Ljubljana. 

PRAVICA NASTOPA: Tekmujejo lahko redno vpisani dijaki in dijakinje letnika, ki je 

določen z razpisom. Šola lahko prijavi več ekip. 

NAČIN TEKMOVANJA: Igra se na turnirski način.  

 

9. Košarka: 

ČAS TEKMOVANJA:  Tekmovanje bo potekalo oktobra, novembra in decembra 2014. 

KRAJ TEKMOVANJA: Na objektu Javnega zavoda Šport Ljubljana, enota Tivoli. 

PRAVICA NASTOPA: Tekmujejo lahko redno vpisani dijaki in dijakinje letnika, ki je 

določen z razpisom. Šola lahko prijavi dve ekipi. Prehod igralca iz 

ekipe v ekipo ni možen. 

NAČIN TEKMOVANJA: Igra se po ligaškem sistemu.  

 

10. Odbojka: 

ČAS TEKMOVANJA:  Tekmovanje bo potekalo od oktobra 2014 do januarja 2015. 

KRAJ TEKMOVANJA: Na objektu Javnega zavoda Šport Ljubljana. 

PRAVICA NASTOPA: Tekmujejo lahko redno vpisani dijaki in dijakinje letnika, ki je 

določen z razpisom. Šola lahko prijavi dve ekipi. Prehod igralca iz 

ekipe v ekipo ni možen. 

NAČIN TEKMOVANJA: Igra se po ligaškem sistemu.  

 

11. Rokomet: 

ČAS TEKMOVANJA:  Tekmovanje bo potekalo septembra in oktobra 2014. 

KRAJ TEKMOVANJA: Na objektu Javnega zavoda Šport Ljubljana, enota Tivoli. 

PRAVICA NASTOPA: Tekmujejo lahko redno vpisani dijaki in dijakinje letnika, ki je 

določen z razpisom. Šola lahko prijavi dve ekipi. Prehod igralca iz 

ekipe v ekipo ni možen. 

NAČIN TEKMOVANJA: Igra se po ligaškem sistemu.  

 

12. Mali nogomet: 

ČAS TEKMOVANJA:  Tekmovanje bo potekalo januarja in februarja 2014. 

KRAJ TEKMOVANJA: Na objektu Javnega zavoda Šport Ljubljana, enota Tivoli. 

PRAVICA NASTOPA: Tekmujejo lahko redno vpisani dijaki in dijakinje letnika, ki je 

določen z razpisom. Šola lahko prijavi dve ekipi. Prehod igralca iz 

ekipe v ekipo ni možen. 

NAČIN TEKMOVANJA: Igra se po ligaškem sistemu.  

 

 



13. Športna orientacija: 

 

ČAS TEKMOVANJA:  Tekmovanje bo aprila 2014. 

KRAJ TEKMOVANJA: Na objektu Javnega zavoda Šport Ljubljana, v parku Tivoli. 

PRAVICO NASTOPA: Tekmujejo redno vpisani dijaki in dijakinje. Za vsako šolo lahko 

nastopi več ekip s 3 tekmovalci. 

NAČIN TEKMOVANJA: Zmaga ekipa , ki najhitreje opravi predpisano nalogo. 

 

14. Akvatlon: 

ČAS TEKMOVANJA:  Tekmovanje bo potekalo junija 2014. 

KRAJ TEKMOVANJA: Na objektu Javnega zavoda Šport Ljubljana, enota Kodeljevo. 

PRAVICA NASTOPA: Tekmujejo lahko redno vpisani dijaki in dijakinje letnika, ki je 

določen z razpisom.  

NAČIN TEKMOVANJA: Ena tekma. 

 

15. Alpsko smučanje: 

ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo potekalo v januarju ali februarju 2014. 

KRAJ TEKMOVANJA: Bo določen z razpisom . 

PRAVICA NASTOPA: Tekmujejo lahko dijaki in dijakinje letnika, ki je določen z razpisom. 

NAČIN TEKMOVANJA: Ena tekma. 

 

16. Tek na smučeh: 

ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo potekalo v januarju ali februarju 2014. 

KRAJ TEKMOVANJA: Bo določen z razpisom . 

PRAVICA NASTOPA: Tekmujejo lahko dijaki in dijakinje letnika, ki je določen z razpisom. 

NAČIN TEKMOVANJA: Ena tekma. 

 

17. Šah: 

ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo potekalo v februarju in novembru 2014. 

KRAJ TEKMOVANJA: Bo določen z razpisom . 

PRAVICA NASTOPA: Tekmujejo lahko dijaki in dijakinje letnika, ki je določen z razpisom. 

NAČIN TEKMOVANJA: Ena tekma. 

 

 

18. Golf: 

ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo potekalo oktobra 2014. 

KRAJ TEKMOVANJA: Bo določen z razpisom . 

PRAVICA NASTOPA: Tekmujejo lahko dijaki in dijakinje letnika, ki je določen z razpisom. 

NAČIN TEKMOVANJA: Turnir. 

 

19. Badminton: 

ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo februarja – ekipno in novembra 2014 – posamično. 

KRAJ TEKMOVANJA: Bo določen z dodatnim razpisom. 

PRAVICO NASTOPA: Tekmujejo lahko dijaki in dijakinje letnika, ki je določen z razpisom.

 V posamičnem in ekipnem tekmovanju tekmujejo ločeno 

registrirani in neregistrirani tekmovalci.  

NAČIN TEKMOVANJA: Tekmovalni sistem bo določen po prejemu prijav. Tekmovanje je 

ekipno in posamično.  

 

Razpisani program Organizacija in izvedba šolskih športnih prireditev se mora izvajati po vnaprej 

določenih propozicijah. Vlagatelji sprejmejo na znanje, da so spremembe propozicij tekom razpisnega 

obdobja možne in da bodo o morebitnih spremembah sproti obveščeni. Vlagatelji morajo pri pripravi 

vloge upoštevati sledeče: 

 

Navodila za izvedbo razpisanega programa Organizacija in izvedba šolskih športnih prireditev 



 

1. Izvajalec mora izvesti tekmovanja za izbrano športno panogo v vseh starostnih kategorijah, ki so 

opredeljene v knjižici Šolska športna tekmovanja za mladino za šolsko leto 2013 – 2014 (in bodo 

opredeljena v knjižici za šolsko leto 2014 -2015) in določilih, objavljenih v Informatorju št. 1 za 

leto 2013 – 2014 (2014 – 2015). Za vsako starostno kategorijo znotraj iste panoge je potrebno 

oddati svojo vlogo. Vloge oddane za različne starostne kategorije znotraj iste panoge bodo 

obravnavane kot ena vloga. 

 

 

2. Upoštevanje pogojev tekmovanj, ki so objavljena v knjižici Interesni programi športa v srednjih 

šolah za šolsko leto 2013 – 2014 (in bodo objavljena v knjižici za šolsko leto 2014 -2015). 

 

3. Priprava razpisa ter izvedba in organizacija tekmovanja. 

 

4. Vodstvo tekmovanja, sodniki, tehnično osebje za izpeljavo tekmovanja. 

 

5. Elektronske meritve časov. 

 

6. Računalniška obdelava dosežkov celotnega tekmovanja. 

 

7. Objava rezultatov na internetni strani. 

 

8. Semaforizacija. 

 

9. Operativne naloge: 

- Izvajalec mora izvesti tekmovanja za izbrano športno panogo v vseh starostnih 

kategorijah, ki so opredeljene v knjižici Šolska športna tekmovanja za mladino za 

šolsko leto 2013 - 2014 (in bodo opredeljene v knjižici za šolsko leto 2014 -2015) in 

določilih, objavljenih v Informatorju št. 1 za leto 2013 – 2014 (in bodo objavljena za 

šolsko leto 2014 -2015). Za vsako starostno kategorijo znotraj iste panoge je potrebno 

oddati svojo vlogo. Vloge oddane za različne starostne kategorije znotraj iste panoge 

bodo obravnavane kot ena vloga. 

- Upoštevanje pogojev tekmovanj, ki so objavljena v knjižici Šolska športna 

tekmovanja za mladino za šolsko leto 2013 – 2014 (in bodo objavljena v knjižici za 

šolsko leto 2014 -2015) 

- Priprava razpisa ter izvedba in organizacija tekmovanja 

- Vodstvo tekmovanja, sodniki, tehnično osebje za izpeljavo tekmovanja 

- Elektronske meritve časov 

- Računalniška obdelava dosežkov celotnega tekmovanja 

- Objava rezultatov na internetni strani 

- Semaforizacija 

 

PROGRAM IZVEDBE ŠOLSKIH ŠPORTNIH TEKMOVANJ ZA MLADINO 

 

Atletski šolski pokal 2 tekmi 

Dvoranska atletika 1 tekma 

Kros 2 tekmi 

Plavanje 1 tekma 

Tenis  1 turnir (posamično) 

Streljanje z zračno puško 1 tekma 

Namizni tenis 1 turnir (posamično in ekipno skupaj) 

Odbojka na mivki turnir 

Košarka liga 

Odbojka liga 

Rokomet liga 

Mali nogomet liga 

Šp. orientacija 1 tekma 



Akvatlon 1 tekma 

Alpsko smučanje 1 tekma 

Tek na smučeh 1 tekma 

Šah 2 turnirja (posamično in ekipno) 

Golf turnir 

Badminton 2 turnirja (posamično in ekipno) 

 

 

Navodila za izvedbo razpisanega programov: 

 

1.3.2.1. Ligaška tekmovanja med fakultetami 

1.3.2.2. Enodnevna tekmovanja 

 

Razpisuje se sofinanciranje organizacijo in izvedbo športnih tekmovanj in prireditev za leto 2014 po 

vnaprej določenih propozicijah. 

 

1. Ligaška tekmovanja med fakultetami (futsal, odbojka, košarka in tenis). 

2. Enodnevna tekmovanja ( tenis, badminton, namizni tenis, odbojka na mivki, plavanje in atletika). 

 

 

Razpisan program – Organizacija in izvedba športnih tekmovanj in prireditev se mora izvajati po 

vnaprej določenih propozicijah. Vlagatelji morajo pri pripravi vloge upoštevati sledeče: 

 

a) Tekmovanja morajo potekati po razpisanem koledarju in se izvajajo celo leto. 

b) Vsa tekmovanja se izvajajo po določilih posameznih tekmovanj in pravilih športne panoge z 

možnimi prilagoditvami. 

c) Izdelava programa in propozicij, priprava razpisov, objava razpisov, izdelava urnikov, izvedba in 

organizacija tekmovanja ter zagotavljanje nagrad in priznanj. 

d) Vodstvo tekmovanja, sodniki, tehnično osebje za izpeljavo tekmovanja. 

e) Opravlja spremembe in dopolnitve urnikov, zbiranje rezultatov, izplačevanje sodnikov, priprava 

zaključnih poročil vključno z rezultati in zapisniki tekmovanj. Uporablja se zapisnike MŠŠ ali 

nacionalne panožne športne zveze. 

f) Računalniška obdelava dosežkov celotnega tekmovanja. 

g) Objava rezultatov na internetni strani. 

 

 

 
 


