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Ljubljanskim osnovnim šolam  

 

 

 

Zadeva: Navodila za izvedbo Šolskih športnih tekmovanj za osnovne šole v Mestni  občini  

    Ljubljana 

 

 

Spoštovani, 

 

posredujemo vam pogoje za vključitev šol v program šolskih športnih terkmovanj in opredelitev nalog 

posameznih deležnikov, ki izhajajo iz Uradnega razpisa programov prostočasne športne vzgoje otrok 

in mladine za šolsko leto, objavljenega v Informatorju Športa mladih 2022/23. 

 

NALOGE LOKALNIH SLUŽB, KI SKRBIJO ZA ŠPORT: 

 

- Usklajevanje sistema tekmovanj med šolami na lokalni in področni ravni ter Zavodom za šport RS 

Planica. 

- Zagotovljanje sredstev za izpeljavo šolskih in občinskih tekmovanj ter sofinanciranje stroškov za 

ekipe in posameznike, ki se uvrstijo v nadaljnje tekmovanje. 

- Zagotavljanje, da tekmovanja potekajo skladno z razpisom in s skupnimi pravili, objavljenimi v 

Informatorju in na spletnem portalu Športa mladih. 

- Usklajevanje med šolskimi in klubskimi tekmovanji v lokalnem okolju. 

 

NALOGE ŠPORTNIH PEDAGOGOV IN RAVNATELJEV: 

 

- Priprava široke ponudbe športnih tekmovanj na osnovni stopnji kot nadgradnja rednega pouka in 

dodatnih športnih programov, ki jih šola ponuja svojim učencem. 

- Priprava letnih delovnih načrtov za interesne športne programe, šolska športna tekmovanja ter 

usklajevanje z ustrezno lokalno službo, ki skrbi za šolski šport. 

- Organizacija interesnih dejavnosti in izpeljava medrazrednihin šolskih tekmovanj. 

- Priprava učencev na tekmovanje, tudi s pomočjo zunanjih sodelavcev, in vodenje učencev na 

tekmovanjih. 

- Priprava navijačev, ki jih mora spremljati učitelj šole, iz katere navijači prihajajo. 

- Upoštevanje skupnih pravil pri prijavi ter vodenju ekip in posameznikov. 

- Spoštovanje pravil športnega obnašanja. 

- Povezovanje z mladimi »novinarji« – učenci, ki bodo poročali o športnih dogajanjih na šoli v 

lokalnih in drugih medijih ter poskrbeli za objave na socialnih omrežjih. 

- Vključevanje otrok z različnimi znanji in sposobnostmi pri organizaciji tekmovanja. 

 

ORGANIZACIJSKA ZASNOVA ŠOLSKIH ŠPORTNIH TEKMOVANJ 

 

Medšolska, občinska in medobčinska tekmovanja so organizirana za ekipe in posameznike – 

reprezentance šol. Na tej stopnji naj bi se praviloma končala tudi vsa tekmovanja za prvo triletje. 

Potekajo naj po ligaškem ali turnirskem sistemu celo šolsko leto. 

 

Področnega tekmovanja se udeležijo najboljše ekipe z občinskih tekmovanj. Vse uvrščene ekipe naj 

na tekmovanju spremljajo tudi navijači pod vodstvom učitelja, zaposlenega na šoli, iz katere navijači 



 

prihajajo. Na tej stopnji se praviloma končajo tekmovanja za učence drugega triletja. Predlagamo 

večkrožni turnirski sistem tekmovanja. Število udeleženih ekip in posameznikov, ki se uvrščajo na 

občinska, medobčinska in področna tekmovanja, opredeli lokalna služba, zadolžena za šolska športna 

tekmovanja. Za državno raven tekmovanja število ekip in posameznikov, ki se uvrščajo v nadaljnje 

tekmovanje, opredeljuje razpis. 

 

Četrtfinalno in polfinalno tekmovanje se izpelje za zmagovalne ekipe predhodnega tekmovanja. 

Uvrščene ekipe naj na tekmovanju spremljajo tudi navijači pod vodstvom učitelja, zaposlenega na šoli, 

iz katere so navijači. 

 

Finale državnega tekmovanja naj bo organizirano kot enodnevna prireditev s spremljajočimi 

dejavnostmi. Vse uvrščene ekipe naj na tekmovanju spremljajo tudi navijači pod vodstvom učitelja, 

zaposlenega na šoli, iz katere navijači prihajajo. 

 

VODENJE TEKMOVANJA 

 

Medoddelčna in šolska tekmovanja naj vodijo učenci in dijaki sami ob mentorstvu športnega 

pedagoga. Na razredni stopnji naj vodi športna tekmovanja učitelj razrednega pouka ob pomoči 

športnega pedagoga. 

 

Medšolska, občinska in medobčinska tekmovanja vodijo pedagogi, predstavniki nacionalnih 

panožnih zvez ali ustrezna lokalna služba, ki skrbi za šolski šport na lokalni ravni, v sodelovanju s 

športnimi pedagogi, z ravnatelji šol in društvi v okolici. Izvajalca tekmovanja izberemo na podlagi že 

ustaljenega vrstnega reda ali z razpisom. 

 

Področna tekmovanja praviloma razpisujejo področni centri, ki z razpisom določijo izvajalca. 

 

Četrtfinale, polfinale in finalno tekmovanje vodi koordinator programa na državni ravni, ki v skladu 

s 7. točko skupnih pravil »Šolskih športnih tekmovanj in prireditev« izbere šolo izvajalko. Izvajalka 

tekmovanja mora biti ena izmed šol udeleženk, ki k sodelovanju povabi nacionalno panožno zvezo in 

lokalno službo, zadolženo za šport. Vsa tekmovanja morajo biti izpeljana skladno s skupnimi pravili in 

merili, objavljenimi v Informatorju – avgusta 2022. 

 

 

OPREDELITEV NALOG V PROGRAMU ŠOLSKIH ŠPORTNIH TEKMOVANJ V MESTNI 

OBČINI LJUBLJANA: 

 

1. Naloge Mestne občine Ljubljana: 

- Vodenje programa in komunikacija z Zavodom za šport RS Planica. 

- Zagotavljanje in financiranje koordinatorja tekmovanj med šolami. 

- Zagotovitev specifičnih objektov za izvedbo individualnih tekmovanj, kot so atletski 

stadioni in plavalni bazeni. 

- Zagotavljanje medalj in pokalov za medšolska tekmovanja do področne ravni. 

 

2. Naloge koordinatorja tekmovanj: 

- Zagotavljenje glavnega sodnika na tekmi v ekipnih športih, na področnem nivoju. 

- Zagotavljanje sodniškega zbora, ter meritve in rezultate na individualnih športnih 

tekmovanjih.  

- Obveščanje o poteku tekmovanj na spletni strani. 

- Objava končnih rezultatov in podelitev priznanj. 

 

3. Naloge osnovnih šol: 

- Zagotavljanje objekta, kjer se igrajo tekme v kolektivnih športih, z vsemi tehničnimi 

pripomočki, ki zagotavljajo varno izpeljavo tekmovanj, skladno z obstoječo zakonodajo.  

- Organizacija in izpeljava tekmovanj skladno z navodili, objavljenimi v Informatorju 

Športa mladih 2022/23. 

- Zagotavljenje glavnega sodnika na tekmi v ekipnih športih, na nivoju območij, do 

področnega nivoja, kjer glavnega sodnika zagotovi koordinator. 

- Zagotavljanje pomožnih sodnikov na ekipnih tekmovanjih. 

- Dogovarjanje med šolami glede časa in prostora za igranje tekem. 

- Obveščanje koordinatorja o urnikih igranja in posredovanje rezultatov koordinatorju. 



 

- Tekmovanja v ekipnih športih na območnem nivoju se izvajajo znotraj predpisanih skupin 

in v nadaljevanju območij: 

 

I. Območje CENTER 

Skupina 1 

OŠ LEDINA  

OŠ TONETA ČUFARJA 

OŠ VODMAT 

WALDORFSKA ŠOLA* 

  

Skupina 2 

OŠ POLJANE 

OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA 

OŠ MAJDE VRHOVNIK 

BRITISH INTER. SCHOOL LJ* 

 

II. Območje BEŽIGRAD 

Skupina 1 

OŠ BEŽIGRAD 

OŠ SAVSKO NASELJE 

OŠ MIRANA JARCA 

OŠ DR. VITA KRAIGHERJA 

 

Skupina 2 

OŠ DANILE KUMAR 

OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA 

OŠ FRANCETA BEVKA 

OŠ MAKSA PEČARJA 

 

Skupina 3 

OŠ NOVE JARŠE 

OŠ JOŽETA MOŠKRIČA 

OŠ VIDE PREGARC 

PREHODNI MLADINSKI DOM LJ* 

 

III. Območje ŠIŠKA 

Skupina 1 

OŠ FRANCA ROZMANA-STANETA 

OŠ ŠENTVID 

OŠ ALOJZIJA ŠUŠTARJA 

OŠ ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO 

 

Skupina 2 

OŠ MIŠKA KRANJCA 

OŠ DRAVLJE 

OŠ VALENTINA VODNIKA 

OŠ KOSEZE 

 

Skupina 3 

OŠ SPODNJA ŠIŠKA 

OŠ HINKA SMREKARJA 

OŠ RIHARDA JAKOPIČA 

OŠ VIŽMARJE-BROD 

 

IV. Območje MOSTE  

Skupina 1 

OŠ BOŽIDARJA JAKCA 

OŠ KARLA DESTOVNIKA-KAJUHA 

OŠ KETTEJA IN MURNA 



 

OŠ LILA* 

 

Skupina 2 

OŠ MARTINA KRPANA 

OŠ NOVE FUŽINE 

OŠ ZALOG 

EVROPSKA ŠOLA LJUBLJANA* 

 

V. Območje POLJE  

Skupina 1 

OŠ KAŠELJ 

OŠ POLJE 

OŠ ZADOBROVA 

 

Skupina 2 

OŠ SOSTRO 

OŠ DRAGOMELJ 

OŠ JANKA MODRA, DOL PRI LJ. 

 

VI. Območje VIČ  

Skupina 1 

OŠ VIČ 

OŠ VRHOVCI 

OŠ KOLEZIJA 

OŠ TRNOVO 

 

Skupina 2 

OŠ OSKARJA KOVAČIČA 

OŠ PRULE 

OŠ LIVADA 

MONTESSORI* 

 

 

 

 

Pripravil: 

Rafael Plut 

Vodja programa ŠŠT 

rafael.plut@ljubljana.si , 01 306 46 07, 051 628 562 

   

 

Marko Lebar       

Vodja odseka za programe športa                 

 

 

                               Marko Kolenc 

                                            Sekretar – vodja oddelka 
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