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UVOD 
 

„Šport je del dediščine vsakega človeka, pomanjkanje športa se ne da nadomestiti“, je izjava 

Pierra de Coubertina, očeta modernega olimpizma.  

V tehnološko razvitih civilizacijah je šport način življenja. Je nadomestilo pomanjkanju 

gibanja, ki je bilo v začetku našega bivanja pogoj za preživetje. Danes lahko s pomočjo 

izpopolnjenih pripomočkov preživi in dočaka zavidljivo starost celo  gibalno močno ovirana 

oseba in živi relativno kvalitetno življenje. 

Vrhunski šport z olimpijskim spektaklom je smetana na torti, vrh ledene gore, ali kaj drugega 

od zvenečih prispodob. Mnogokrat je lahko marsikatera sladica tudi neokusna, ledena gora pa 

spolzka in hitro topeča se nevarna gmota. 

Poleg ukvarjanja s športom v družini in rednega pouka športne vzgoje, so za nas zelo 

pomemben segment prostočasni programi športa otrok in mladine. V to področje spadajo Mali 

sonček, Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati, šolska športna tekmovanja in počitniški 

programi športa. Izvaja jih strokovno usposobljen kader v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. 

Predstavljajo del športne dejavnosti v Ljubljani, brez katere je kolač težko sladek in smetana 

vrhunska ali ledena gora trdna.  

Športni program Mali sonček v vrtcih, programa Zlati sonček in Krpan so v osnovnih šolah že 

uveljavljeni, tako med učitelji kot med otroci in njihovimi starši. Tudi v novem obdobju bo 

Mestna občina Ljubljana, Oddelek za šport organiziral programe in nudil strokovno pomoč 

vrtcem in osnovnim šolam. S tem želimo vsakemu otroku omogočili enake pogoje za 

spoznavanje prvih športnih korakov.  

Znanje plavanja je življenjskega pomena. Ob zaključku devetletne osnovne šole naj bi znali 

plavati vse učenke in vsi učenci. Mestna občina Ljubljana se loteva odpravljanja plavalnega 

neznanja sistematično in s tem uresničuje javni interes po zagotavljanju pogojev vsakemu 

otroku. Vse učenke in vsi učenci ljubljanskih osnovnih šol imajo možnost pridobivanja 
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plavalnega znanja v rednem programu učenja plavanja in vključevanje v dopolnilne 

programe, ki jih ponujajo ljubljanska plavalna društva. 

Mestna občina Ljubljana bo v prihodnje še povečala obseg počitniških športnih programov. 

Otrokom in mladim bo s tem v pouka prostih dneh omogočenih nekaj brezskrbnih športnih 

dni, kjer se bodo lahko naučili ali izpopolnili v športnih panogah, ki so jim zaradi različnih 

vzrokov nedostopne. 

V šolska športna tekmovanja v osnovnih in srednjih šolah se vključuje večina šol.  

Vsem, ki si prizadevajo omogočati pogoje za vključevanje otrok in mladih v interesne  

programe športa želimo uspešno novo šolsko leto. 

 

            Marko  Kolenc 

                  Sekretar – vodja Oddelka za šport 

 

Namen in cilj šolskih športnih tekmovanj: 

Športno tekmovanje v šoli je koristno, zmaga in poraz pa sta osmišljena, če so učenke, učenci, 

dijakinje in dijaki (v nadaljevanju učenci) telesno, socialno in pedagoško pripravljeni na 

tekmovanje. Tekmovanje, katerega glavni namen je le dosežek, nima mesta v Šolskih športnih 

tekmovanjih.  

Šport v šoli je dobra priložnost za druženje ter povezovanje šole, učencev, staršev in društev iz 

okolice. Šolska športna tekmovanja in prireditve so tako vez med šolskim in društvenim 

športom ter povezava med množičnimi in v kakovostni šport usmerjenimi programi, ki jih 

izpeljujejo nacionalne panožne zveze.  

Spodbujati velja vzgojne možnosti šolskih športnih tekmovanj, ki se kažejo v učinkovitejšem 

otrokovem samonadzoru, samospoštovanju, spoštovanju pozitivnih vedenjskih vzorcev 

(pošteno obnašanje, borbenost, spoštovanje vloženega truda) ter v ustreznejšem etičnem in 

estetskem presojanju dogajanja. 

Organizacijska izhodišča:  

V šolska športna tekmovanja želimo vključiti več mladih, ki niso vključeni v klubska 

tekmovanja.  

Organizacija tekmovanj naj poteka stopenjsko: šole naj organizirajo razredna in šolska 

tekmovanja ter se nato vključijo v občinsko, področno in državno tekmovanje.  

V organizacijo in izpeljavo tekmovanj želimo pritegniti učence, dijake, pedagoške delavce, 

predstavnike društev in lokalnih skupnosti.  

Nosilec vsakega tekmovanja naj bo šola s svojimi učenci, športnimi pedagogi in ravnateljem 

ob pomoči odgovornih za šport na lokalni ravni in predstavniki nacionalnih panožnih športnih 

zvez.  

Vsaka šola naj izpelje praviloma vsaj eno občinsko tekmovanje.  

Vsako področje oziroma šola s področja naj izpelje vsaj eno tekmovanje na državni ravni. 

 

Informator – Šport mladih 

Zavod za šport RS Planica 
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RAZPIS 

ŠOLSKIH ŠPORTNIH TEKMOVANJ   

ZA MLADINO 

  šolsko leto 2022 - 2023 
     

Za šolsko leto 2022 - 2023 razpisuje Mestna občina Ljubljana, Oddelek za šport   naslednje 

športne programe za srednješolce: 

 

1. Tekmovanja med reprezentancami šol v razpisanih panogah 

2. Tekmovanje za najboljšo šolo na področju športa 

3. Naloge za osvojitev priznanja Srednješolec športnik 

 

Razpis za vse dejavnosti je enoten. Z njim se opredeli tudi sistem oz. oblika tekmovanja. 

Organizator si pridržuje pravico, da v primeru manjšega števila prijavljenih za posamezno 

tekmovanje tekmovalni sistem ustrezno spremeni. 

  

PRIREDITELJ:  

 

Mestna občina Ljubljana  

Oddelek za šport 

Resljeva 18, Ljubljana 

Telefon: +386 1 306 4600, e-pošta: sport@ljubljana.si  

http: www.ljubljana.si 

 

 

VODJA PROGRAMOV ŠOLSKIH ŠPORTNIH TEKMOVANJ: 

 

RAFAEL PLUT, telefon: O1 306 4607, 051 628 562 

E-pošta: rafael.plut@ljubljana.si 

 

 

 

IZVAJALCI PROGRAMOV: 

 

So bili izbrani na javnem razpisu, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS ali z javnim naročilom. 

Slednji bodo  

 

 

  

mailto:sport@ljubljana.si
http://www.ljubljana.si/
mailto:rafael.plut@ljubljana.si
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TEKMOVANJA MED REPREZENTANCAMI ŠOL 

V ŠPORTNIH PANOGAH 
 

V tem tekmovanju lahko nastopajo vse srednje šole Ljubljane.  

Ena od osnov tekmovanja je motiviranje za redno vadbo v šolskih športnih društvih. Osnova 

vseh tekmovanj naj bi postala razredna in med razredna prvenstva. Tekmovanja bodo 

razporejena tako, da bodo potekala skozi vse šolsko leto in se zaključila meseca junija. 

 

Praviloma bodo tekmovanja potekala v obliki lig, turnirjev in enodnevnih tekmovanj, ki jih 

bomo organizirali med tednom. 

 

DOLOČILA ZA SODELOVANJE NA MESTNIH  

PRVENSTVIH 

 

1. Za šolo lahko nastopajo le dijaki, ki so v tem šolskem letu redno vpisani na šolo, za katero   

tekmujejo. 

 

2. Šola se prijavi na tekmovanja prostovoljno in sodeluje na lastno odgovornost. 

 

3. Za tekmovanja veljajo letnice rojstev, ki so določene v posameznih razpisih. 

 

4. Ekipa ali posameznik lahko nastopi na razpisanih tekmovanjih le, če jo spremlja vodja ekipe 

(učitelj , trener). Vodja ekipe odgovarja za svojo ekipo. 

 

5. Ekipa, ki bo zamudila rok prijave, ne bo vključena v tekmovanje. V športnih igrah šola lahko 

prijavi dve ekipi, vendar le tista, ki je izvedla šolsko prvenstvo. Igralci igrajo le za ekipo, za 

katero so prijavljeni. Prehod iz ekipe v ekipo ni dovoljen. 

 

6. Šola, ki ne bo pravočasno in v pisni obliki odjavila ekipe s tekmovanja, ji bomo v tekočem 

letu odvzeli 60 točk. To določilo velja za igre z žogo. 

 

7. Ekipa mora biti pripravljena za nastop vsaj 10 minut pred tekmo. Vodja ekipe mora oddati 

vodji tekmovanja ali sodniku seznam igralcev oz. tekmovalcev, ki je potrjen od vodstva šole. 

Dovoljen je vpogled v seznam igralcev tudi vodjem ekip, ki igrata tekmo. 

Če vodja ekipe seznama ne odda vodji tekmovanja ali sodniku, se tekma ne odigra in se 

registrira v skladu  s propozicijami športne panoge. 

 

8. Tekmovalci tekmujejo lahko le v predpisani športni opremi. V športnih igrah morajo biti 

igralci posamezne ekipe v enotnih športnih dresih s številkami. Enotni dresi so zaželjeni tudi 

na tekmovanjih v ostalih individualnih športnih panogah. 

 

9. Vsaka ekipa mora na tekmovanje v športnih igrah prinesti s seboj žogo. 

 

10. Ekipa mora priti na tekmo točno po določenem urniku in v popolni postavi, sicer tekmo 

izgubi brez boja. Ekipa, ki ima na dan tekmovanja več kot eno tekmo in odigra samo eno, na 

ostalih pa namerno ne sodeluje, bo izločena iz tekmovanja. 

 

11. V primeru pritožbe mora vodja ekipe oddati pisno pritožbo najkasneje 15 minut po končani  

tekmi vodji tekmovanja oz. sodniku, sicer se pritožba ne upošteva. Kavcija v primeru pritožbe 

je 45 €, ki se vrne v kolikor je pritožba ugodno rešena. 
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12. Pritožbe rešuje komisija v sestavi: vodja tekmovanja ter dva nevtralna predstavnika 

sodelujočih ekip in predstavnika prireditelja. 

Komisija za pritožbe bo za vsako tekmovanje sestavljena posebej. 

 

13. V primeru kršitve določil in propozicij bo ekipa oz. posameznik diskvalificiran. 

 

14. Tekmovanja v ekipnih športih bodo potekala brez predhodnih tekmovanj. Jakostne skupine 

bomo sestavili na osnovi  uvrstitev doseženih na tekmovanjih v šolskem letu 2018 - 2019. 

 

15. Šole, ki bodo sodelovale na razpisanih tekmovanjih, morajo imeti organizirano vadbo v 

okviru interesne dejavnosti. 

 

16. Prireditelj si pridržuje pravico, da v primeru premajhnega števila prijav za posamezno 

tekmovanje, tekmovanja v tej športni panogi ne organizira oz. ne izpelje. 

 

17. Priznanja in nagrade: 

- Prve tri ekipe na prvenstvu prejmejo pokale. 

- Prvi trije posamezniki v individualnih športnih panogah prejmejo kolajne. 

- 3 najboljše šole v moški in ženski konkurenci prejmejo  praktične nagrade. 

 

18. MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Oddelek za šport krije stroške za: 

- izvedbo tekmovanja (razpis, sodniški stroški, objekti, priznanja, objava rezultatov). 

 

19. Za obveščanje o tekmovanjih izdaja prireditelj: 

- propozicije tekmovanj, 

- sprotna obvestila o rezultatih posameznih tekmovanj, ki potekajo v obliki lige, 

- spletna stran,  

- elektronska pošta. 

 

20. Na tekmovanjih  mora sodelovati najmanj polovica srednjih šol Ljubljane, da bomo 

razglasili mestnega prvaka. 

 

21. V primeru neprimernega vedenja posamezne ekipe, sodnik prekine tekmo, organizator pa 

izključi ekipo iz tekmovanja.  

 

22. Vse ekipe, ki nastopajo na razpisanih tekmovanjih, se morajo ob morebitnih problemih in 

nejasnostih obrniti na izvajalca in prireditelja ne pa na druge institucije. 

 

23. Vse ekipe, ki nastopajo na razpisanih tekmovanjih, morajo upoštevati 

pogoje in pravila prireditelja in izvajalca ter pravila panožnih zvez.  

 

24. Vodja, ki spremlja ekipo na tekmovanja, je odgovoren zanjo pred, med in po tekmovanju. 

 

25. Šole svoje ekipe in posameznike same prijavijo na državno prvenstvo preko aplikacije MŠŠ. 

 

26. OPOZORILO! 

Šolski centri na šolskih športnih tekmovanjih ne smejo nastopati z enotnimi ekipami, ampak 

samo z ekipami posameznih enot centra. 
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DOLOČILA O PRISTOJNOSTIH PRIREDITELJA IN IZVAJALCA 
 

PRIREDITELJ: Mestna občina Ljubljana 

   Oddelek za šport 

           Resljeva cesta 18 

           1000 Ljubljana 

 

IZVAJALEC: Izbran preko javnega razpisa ali na trgu s povpraševanjem. 

 

OBVEZNOSTI PRIREDITELJA: Izdelava programa in propozicij, priprava razpisov, objava 

razpisov, zagotavljanje nagrad in priznanj ter sredstev za izvedbo. 

 

OBVEZNOSTI IZVAJALCA: Izdelava 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 zveze. 

 

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

javnih športnih objektov MOL in v športnih dvoranah ljubljanskih srednjih šol. Strošek uporabe 

športnih objektov MOL krije prireditelj. 

 

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

 

PRAVICA NASTOPA: Pravico nastopa imajo srednje šole, ki delujejo na področju Mestne 

občine Ljubljana. 

 

KATEGORIJE: Vsa tekmovanja bodo razpisana za starostne kategorije, ki so opredeljena 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! 

 

 

Pri vsaki športni panogi so navedena naslednja gesla: 

 

MMI - mlajši mladinci (1. in 2. letnik) 

MME - mlajše mladine (1. in 2. letnik) 

SMI - starejši mladinci (3. in 4. letnik) 

SME - starejše mladinke (3. in 4. letnik) 

MI - dijaki srednjih šol brez omejitve 

ME - dijakinje srednjih šol brez omejitve 

EP - tekmovanje za ekipo in posameznike 
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SEPTEMBER  ATLETIKA EKIPNO  MI, ME 

    ROKOMET    MI, ME 

    GOLF    MI, ME 

  

OKTOBER       JESENSKI KROS              kategorije po letnicah rojstva 

    ODBOJKA    MI, ME 

    ROKOMET    MI, ME 

  GORSKO KOLESARSTVO MI, ME 

  ULIČNI TEK   MI, ME 

 

NOVEMBER   KOŠARKA    MI, ME 

    ŠAH     MI, ME 

 

DECEMBER   KOŠARKA    MI, ME 

    BADMINTON   MI, ME 

 

JANUAR   NOGOMET    MI, ME 

     

FEBRUAR   NOGOMET    MI, ME 

    ŠAH EKIPNO   MI, ME 

     

MAREC   NAMIZNI TENIS   MI, ME 

    BADMINTON EKIPNO  MI, ME 

 

APRIL    SPOMLADANSKI KROS  kategorije po letnicah rojstva 

    ŠP. ORIENTACIJA   MI, ME 

 

MAJ    ATLETIKA POSAMEZNO MI, ME 

    56. POHOD - TEK TROJK  MI, ME 

    ODBOJKA NA PESKU  MI, ME 

 

JUNIJ    AKVATLON, TRIATLON  MI, ME 

  PLAVANJE    MI, ME 

 

 

Roki za izvedbo posameznih tekmovanj so usklajeni z termini državnih tekmovanj, ki jih 

predpisuje MŠŠ in so objavljeni v Informatorju št. 1. za šolsko leto 2022/2023. 
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PROPOZICIJE TEKMOVANJ 

 

ZA ŠOLSKO LETO 2022 - 2023 
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ATLETSKI POKAL 
 

 

1. IZVAJALEC  

 

Timing Ljubljana, Staničeva 41, Ljubljana  

tel.: 234 80 00  

e-pošta: info@timnigljubljana.si  

 

2. ČAS IN KRAJ TEKMOVANJA 

 

Tekmovanje bo dvakrat in sicer septembra  2022 in maja 2023 na atletskem stadionu  Zavoda 

šport Ljubljana, enota Ljubljana (ŽAK). 

 

3. PRAVICA NASTOPA 

 

Tekmujejo lahko dijaki in dijakinje srednjih šol, ki izpolnjujejo pogoje propozicij. 

 

4. TEKMOVALNA DOLOČILA 

 

Tekmuje se po pravilih AZS in določilih tega razpisa. 

Tekmujejo lahko vsi redno vpisani dijaki in dijakinje, letnik 2004 in mlajši. 

Discipline:  mladinci      100 m, 400 m, 1000 m, 2000 m, 4 x 100 m, 

                                      skok v višino, skok v daljino, met krogle (5 kg), 

                  mladinke      100 m, 400 m, 1000 m, 4 x 100 m, 

                                      skok v višino, skok v daljino, met krogle (3 kg). 

V ekipnem delu tekmovanja imajo v skoku v daljino in suvanju krogle dijakinje in dijaki po 

štiri poskuse. V posamičnem delu tekmovanja imajo v skoku v daljino in suvanju krogle 

dijakinje in dijaki po tri poskuse. V finalno serijo se na posamičnem atletskem tekmovanju 

uvrsti osem najboljših, ki imajo še tri dodatne poskuse. 

Tekmovanje je ekipno in posamično. Za ekipno uvrstitev v ekipnem delu tekmovanja se 

upoštevata dva najboljša rezultata. Za ekipno uvrstitev v posameznem delu tekmovanja se 

upoštevajo rezultati po izračunu na osnovi madžarskih tablic. V ekipnem delu tekmovanja se 

za ekipni rezultat štejejo točke dosežene v predtekmovanju, klub temu da se izvedejo finala v 

posameznih disciplinah. Tekmovalec lahko tekmuje v eni disciplini in štafeti. 

Začetna višina pri skoku v višino je pri MI 150 cm, pri ME pa 120 cm. 

 

5. PRIZNANJA 

 

Najboljši trije posamezniki prejmejo kolajne, najboljše ekipe pa pokale takoj po končanem 

tekmovanju. 

 

6. ZAKLJUČNA DOLOČILA 

 

Prijavite se z geslom na spletu Timing Ljubljana. 

Na stadionu so lahko le tekmovalci, vodje ekip in gledalci pa morajo ostati na tribunah. 

To tekmovanje je tudi izbirno tekmovanje za državno prvenstvo srednjih šol v atletiki. 

 

 

 

mailto:info@timnigljubljana.si
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ULIČNI TEK 

 

 

1. IZVAJALEC  

 

Timing Ljubljana, Staničeva 41, Ljubljana  

tel.: 234 80 00  

e-pošta: info@timnigljubljana.si  

 

2. ČAS IN KRAJ TEKMOVANJA 

 

Tekmovanje bo 22. oktobra 2022 v okviru Maratona Ljubljana. 

 

3. PRAVICA NASTOPA 

 

Tekmujejo lahko dijaki in dijakinje srednjih šol, ki izpolnjujejo pogoje propozicij. 

 

4. TEKMOVALNA DOLOČILA 

 

Tekmuje se po pravilih objavljenih v Informatorju št. 1 2019/20. 

Tekmovanje je posamično in ekipno. 

 

 Kategorija Letnik Dolžina proge 

1. MMI 2006 in mlajši 3150 m 

2. MME 2006 in mlajše 3150 m 

3. MMI 2004 in 2005 3150 m 

4. MME 2004 in 2005 3150 m 

 

Ekipno tekmovanje je ločeno za dijake in dijakinje. Ekipo sestavljajo 4 dijaki/dijakinje, po 2 

najbolje uvrščena/uvrščeni v posamezni kategoriji. 

Točkuje se po sistemu negativnih točk. V ekipni razvrstitvi se upošteva le šole s popolnimi 

ekipami. 

 

5. PRIZNANJA 

 

Najboljši trije posamezniki prejmejo kolajne, prve tri ekipe pa pokale takoj po končanem 

tekmovanju. 

 

6. ZAKLJUČNA DOLOČILA 

 

Prijavite se z geslom na spletu Timing Ljubljana. 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@timnigljubljana.si
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KROS 
 

 

1. IZVAJALEC 

 

Timing Ljubljana, Staničeva 41, Ljubljana  

tel.:234 80 00  

e-pošta: info@timingljubljana.si  

 

2. ČAS IN KRAJ TEKMOVANJA 

 

Tekmovanje bo dvakrat in sicer oktobra 2022 jesenski kros in aprila 2023 spomladanski kros v 

primernem okolju. 

 

3. PRAVICA NASTOPA 

 

Tekmujejo lahko dijaki in dijakinje srednjih šol, ki izpolnjujejo pogoje propozicij. 

 

4. TEKMOVALNA DOLOČILA 

 

Tekmuje se po pravilih AZS in tega razpisa. 

Tekmujejo dijaki in dijakinje od 1. do 4. letnika v skladu z določenimi letnicami rojstev. 

Tekmovanje je ekipno in posamično. 

Za vsako šolo lahko nastopi v vsaki kategoriji po 10 tekmovalcev, dva najboljša v posamezni 

kategoriji pa štejeta za ekipno uvrstitev. 

Ekipno razvrstitev v posamezni kategoriji se izračuna na podlagi seštevka točk dveh 

tekmovalcev, pri čemer dobi prvouvrščeni tekač/tekačica 1 točko, drugouvrščeni/na 2 točki,  

itd. Vsaka prvouvrščena ekipa v kategoriji prejme eno točko, do zadnje uvrščene, ki prejme 

toliko točk, kolikor je ekip. Nepopolna ekipa (nima vsaj dveh tekmovalcev/lk) v kategoriji dobi 

vse točke in še pribitek točke. V primeru enakega števila točk odloča o razvrstitvi višja uvrstitev 

slabšega tekača/tekačice v ekipi. Šole tekmujejo za vseekipnega prvaka, ločeno za dijake in 

dijakinje. Zmaga šola, ki ima najnižji seštevek točk posameznih kategorij. V primeru enakega 

seštevka, se višje uvrsti šola, ki ima več višjih ekipnih uvrstitev.   

 

5. KATEGORIJE 

 

 Kategorija Letnik Dolžina proge 

1. MMI 2007 in mlajši 3000 m 

2. MME 2007 in mlajše 2000 m 

3. MMI 2006 3000 m 

4. MME 2006 2000 m 

5. SMI 2005 3000 m 

6. SME 2005 2000 m 

7. SMI  2004  3000 m 

8. SME  2004  2000 m 

mailto:info@timingljubljana.si
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6. PRIZNANJA 

 

Prvi trije tekmovalci v posamezni kategoriji prejmejo kolajne takoj po končanem tekmovanju, 

prve tri ekipe pa priznanja na zaključni prireditvi. 

 

7. ZAKLJUČNA DOLOČILA 

 

Vsak tekmovalec mora imeti tekmovalni kartonček s podatki (ime in priimek, letnica rojstva in 

ime šole). 

Kartončke dobite na Timing Ljubljana. 

Uporaba šprinteric ni dovoljena. 
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ODBOJKA NA PESKU 

 

 

1. IZVAJALEC 

 

Bo izbran z javnim naročilom in bo objavljen v razpisu. 

 

2. ČAS IN KRAJ TEKMOVANJA 

 

Tekmovanje za šolsko leto 2022/23 je potekalo maja 2022. Tekmovanje za šolsko leto 2023/24 

bo izvedeno maja ali junija 2023. Izvesti se mora najkasneje do 13. junija 2023.Tekmovanje bo 

na igriščih Športnega parka LUDUS Črnuče ali Zavoda šport Ljubljana.  

 

3. PRAVICA NASTOPA 

 

Tekmujejo lahko dijaki in dijakinje srednjih šol, ki izpolnjujejo pogoje propozicij. 

 

4. TEKMOVALNA DOLOČILA 

 

Tekmujejo lahko vsi redno vpisani dijaki in dijakinje. 

Za šolsko leto 2022/23 so igrali letnik 2004 in mlajši. 

Za šolsko leto 2023/24 lahko igrajo letnik 2005 in mlajši. 

Igra se po pravilih OZS in določilih tega razpisa. 

Tekmovanje bo potekalo po turnirskem sistemu. 

Igra se na dva dobljena niza do 15. točke (na dve točki razlike). 

 

5. PRIZNANJA 

 

Prve tri ekipe prejmejo pokale takoj po končanem tekmovanju. 

 

6. ZAKLJUČNA DOLOČILA 

 

Izvajalec zagotovi objekt in vse ostalo za normalen potek tekmovanja. 

Prijavite se z geslom na spletu Timing Ljubljana. 
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KOŠARKA 
 

 

1. IZVAJALEC 

 

Bo izbran z javnim naročilom in bo objavljen v razpisu.  

 

2. ČAS IN KRAJ TEKMOVANJA 

 

Tekmovanje se mora izvesti najkasneje do 16. decembra 2022 v športnih dvoranah ljubljanskih 

srednjih šol. 

 

3. PRAVICA NASTOPA 

 

Tekmujejo lahko dijaki in dijakinje srednjih šol, ki izpolnjujejo pogoje propozicij. 

 

4. TEKMOVALNA DOLOČILA 

 

Tekmujejo lahko vsi redno vpisani dijaki in dijakinje, letnik 2004 in mlajši. 

Igra se po pravilih KZS in določilih tega razpisa. 

Igra se po ligaškem sistemu v jakostnih skupinah. 

Igralni čas je 2 x 15 minut kosmate igre, zadnja minuta je čista igra.  

Odmor med polčasoma je 2 minuti. 

Minuta odmora traja 1 minuto. 

Vsaka ekipa ima pravico do 1 minute odmora v vsakem polčasu in 1 minuto odmora v vsakem 

podaljšku 

V primeru neodločenega rezultata se igra podaljšek 3 minute (zadnji dve minuti čista igra). 

Zadnji dve minuti drugega podaljška se ura ustavlja, čas 24 s se ne meri. Sodnik lahko po svoji 

oceni opozori in odvzame žogo, če se napad zavlačuje. 

Igra v prvem polčasu se začne s sodniškim metom, v nadaljevanju igre pa se uporablja pravilo 

izmenične posesti (puščica). 

Ekipa izpolni bonus pri 7 osebnih napakah. 

 

5. PRIZNANJA 

 

Prve tri ekipe prejmejo pokale takoj po končanem tekmovanju. 

 

6. ZAKLJUČNA DOLOČILA 

 

Prireditelj zagotovi objekt, izvajalec pa vse ostalo za normalen potek tekmovanja. Prijavite se 

z geslom na spletu Timing Ljubljana. 
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KOŠARKA 3 : 3 
 

 
1. IZVAJALEC 
 
Bo izbran z javnim naročilom in bo objavljen v razpisu. 
 
2. ČAS IN KRAJ TEKMOVANJA 
 
Tekmovanje bo potekalo na enem od za to tekmovanje primernem objektu. Izvesti se mora 
najkasneje do 1. aprila 2023. 
 
3. PRAVICA NASTOPA 
 
Tekmujejo lahko dijaki srednjih šol, ki izpolnjujejo pogoje razpisa. 
 
4. TEKMOVALNA DOLOČILA 
 
Kategoriji: - dijaki – letnik 2004 in mlajši. 

       - dijakinje – letnik 2004 in mlajše. 
 

Igra se po pravilih izvajalca. 

 

5. PRIZNANJA 

 

Prve tri ekipe prejmejo pokale takoj po končanem tekmovanju. 

 

6. ZAKLJUČNA DOLOČILA 

 

Prireditelj zagotovi objekt, izvajalec pa vse ostalo za normalen potek tekmovanja. Prijavite se 

z geslom na spletu Timing Ljubljana. 
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ODBOJKA 
 

 

1. IZVAJALEC 

 

Bo izbran z javnim naročilom in bo objavljen v razpisu.  

 

2. ČAS IN KRAJ TEKMOVANJA 

 

Tekmovanje bo potekalo v športnih dvoranah ljubljanskih srednjih šol. Izvesti se mora 

najkasneje do 29. novembra 2022. 

 

3. PRAVICA NASTOPA 

 

Tekmujejo lahko dijaki in dijakinje srednjih šol, ki izpolnjujejo pogoje propozicij. 

 

4. TEKMOVALNA DOLOČILA 

 

Tekmujejo lahko vsi redno vpisani dijaki in dijakinje, letnik 2004 in mlajši. 

Igra se po pravilih OZS in določilih tega razpisa.  

Tekmovanje bo potekalo po liga sistemu v jakostnih skupinah. 

Igra se na dva dobljena seta. 

Vsaka ekipa ima pravico do dveh odmorov v vsakem setu. 

  

5. PRIZNANJA 

 

Prve tri ekipe prejmejo pokale takoj po končanem tekmovanju. 

 

6. ZAKLJUČNA DOLOČILA 

 

Prireditelj zagotovi objekt, izvajalec pa vse ostalo za normalen potek tekmovanja. 

Prijavite se z geslom na spletu Timing Ljubljana. 
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ROKOMET 
 

 

1. IZVAJALEC 

 

Bo izbran z javnim naročilom in bo objavljen v razpisu. 

 

2. ČAS IN KRAJ TEKMOVANJA 

 

Tekmovanje se mora izvesti do 18. novembra 2022 v športnih dvoranah ljubljanskih srednjih 

šol.  

 

3. PRAVICA NASTOPA 

 

Tekmujejo lahko dijaki in dijakinje srednjih šol, ki izpolnjujejo pogoje propozicij. 

 

4. TEKMOVALNA DOLOČILA 

 

Tekmujejo lahko vsi redno vpisani dijaki in dijakinje, letnik 2004 in mlajši. 

Igra se po pravilih RZS in določilih tega razpisa.  

Tekmovanje bo potekalo po liga sistemu v jakostnih skupinah. 

Igralni čas je 2 x 15 minut s 5 minutnim odmorom. 

 

5. PRIZNANJA 

 

Prve tri ekipe prejmejo pokale takoj po končanem tekmovanju. 

 

6. ZAKLJUČNA DOLOČILA 

 

Prireditelj zagotovi objekt, izvajalec pa vse ostalo za normalen potek tekmovanja. 

Prijavite se z geslom na spletu Timing Ljubljana. 
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MALI NOGOMET 
 

 

1. IZVAJALEC 

 

Bo izbran z javnim naročilom in bo objavljen v razpisu. 

 

2. ČAS IN KRAJ TEKMOVANJA 

 

Tekmovanje bo potekalo na objektih, ki jih bo zagotovil izvajalec. Izvesti se mora najkasneje 

do15. februarja 2023. 

 

3. PRAVICA NASTOPA 

 

Tekmujejo lahko dijaki  srednjih šol, ki izpolnjujejo pogoje propozicij. 

 

4. TEKMOVALNA DOLOČILA 

 

Tekmujejo lahko vsi redno vpisani dijaki in dijakinje, letnik 2004 in mlajši. 

Igra se po pravilih NZS za mali nogomet (tekmovalnih pravilih v Informatorju št. 1 2022/23) 

in določilih tega razpisa.  

Igralni čas je 2 x 15 minut s 5 minutnim odmorom. 

Število igralcev je 4 + 1. 

 

5. PRIZNANJA 

 

Prve tri ekipe prejmejo pokale takoj po končanem tekmovanju. 

 

6. ZAKLJUČNA DOLOČILA 

 

Prireditelj zagotovi objekt, izvajalec pa vse ostalo za normalen potek tekmovanja. 

Prijavite se z geslom na spletu Timing Ljubljana. 
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PLAVANJE 
 

 

1. IZVAJALEC 

 

Timing Ljubljana, Staničeva 41, Ljubljana  

tel.: 234 80 00,  

e-pošta: info@timingljubljana.si  

 

2. ČAS IN KRAJ TEKMOVANJA 

 

Tekmovanje bo v maju ali juniju  2023 na letnem kopališču Kodeljevo ali Kolezija. 

 

3. PRAVICA NASTOPA 

 

Tekmujejo lahko dijaki in dijakinje srednjih šol, ki izpolnjujejo pogoje propozicij. 

 

4. TEKMOVALNA DOLOČILA 

 

Tekmujejo lahko vsi redno vpisani dijaki in dijakinje, letnik 2004 in mlajši. 

Tekmuje se po pravilih PZS in določilih tega razpisa. 

- 100 m mešano in 100 prosto (delfin, hrbtno, prsno, kravl) za registrirane,  

- 100 m prosto in 50 prsno za neregistrirane, 

- v štafeti 4 x 50 m prosto v enotni kategoriji, ločeno MI, ME. 

Šola lahko prijavi več ekip. 

 

5. PRIZNANJA 

 

Prve tri uvrščene štafete prejmejo pokale, posamezniki pa medalje takoj po končanem 

tekmovanju. 

 

6. ZAKLJUČNA DOLOČILA 

 

Prijavite se z geslom na spletu Timing Ljubljana. 

Prireditelj zagotovi objekt, izvajalec pa vse ostalo za normalen potek tekmovanja. 

  

mailto:info@timingljubljana.si


21 / 33 

 

NAMIZNI TENIS 
 

 

1. IZVAJALEC 

 

Bo izbran z javnim naročilom in bo objavljen v razpisu. 

 

2. ČAS IN KRAJ TEKMOVANJA 

 

Tekmovanje bo marca 2023 v namiznoteniški dvorani  Zavoda šport Ljubljana, enota 

Kodeljevo. 

 

3. PRAVICA NASTOPA 

 

Tekmujejo lahko dijaki in dijakinje srednjih šol, ki izpolnjujejo pogoje propozicij. 

 

4. TEKMOVALNA DOLOČILA 

 

Tekmujejo lahko vsi redno vpisani dijaki in dijakinje, letnik 2004 in mlajši. 

Tekmuje se po pravilih NTZS in določilih tega razpisa. 

Tekmovanje je ekipno (skupaj za registrirane in neregistrirane) in posamično (ločeno za 

registrirane in neregistrirane). Registrirani tekmovalec je tisti, ki je imel v sezoni 2021/22 in 

2022/23 točke na lestvici NTZS v kategoriji kadetov in/ ali mladincev. 

Ekipo sestavljata 2 dijaka oz. dijakinji. 

Vsi dvoboji v ekipni in posamični konkurenci se igrajo na tri dobljene sete do 11. 

Šola lahko prijavi več ekip. 

Tekmovalni sistem bo določen po prejemu prijav. 

 

5. PRIZNANJA 

 

Najboljši trije posamezniki in posameznice prejmejo kolajne, ekipe pa pokale takoj po 

končanem tekmovanju. 

  

6. ZAKLJUČNA DOLOČILA 

 

Prireditelj zagotovi objekt, izvajalec pa vse ostalo za normalen potek tekmovanja. 

Prijavite se z geslom na spletu Timing Ljubljana. 
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TEK TROJK - POHOD 2023 

 

 

1. IZVAJALEC 

 

Timing Ljubljana, Staničeva 41, Ljubljana  

tel.: 234 80 00 

e-mail: info@timingljubljana.si  

 

2. ČAS IN KRAJ TEKMOVANJA 

 

Tekmovanje bo prvo soboto v maju 2023 v centru mesta na Slovenski cesti. 

Urnik tekmovanja bo objavljen naknadno. 

 

3. PRAVICA NASTOPA 

 

Tekmujejo lahko dijaki in dijakinje srednjih šol, ki izpolnjujejo pogoje propozicij. 

 

4. TEKMOVALNA DOLOČILA 

 

Tekmuje se po pravilih AZS in določilih Odbora. 

Tekmujejo dijaki in dijakinje od 1. do 4. letnika v enotni kategoriji. 

Tekmovanje je ekipno. 

Šolo lahko prijavi več ekip. 

 

 kategoriji letnik dolžina proge 

1. MI 2004 in mlajši 3000 m 

2. ME 2004 in mlajše 3000 m 

 

5. PRIZNANJA 

 

Prve tri ekipe prejmejo kolajne in praktične nagrade. 

 

6. ZAKLJUČNA DOLOČILA 

 

Prijave bo sprejemal Odbor za pohod na posebni prijavnici. 
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AKVATLON 
 

 
1. IZVAJALEC 
 
Triatlonski klub Ljubljana, Ziherlova 40, Ljubljana  
tel: 041 580 540  
e-mail: matjaz.zupan@t-2.net  
 

2. KRAJ IN ČAS TEKMOVANJA 

 
Tekmovanje bo konec maja ali začetek junija 2023 na enem od objektov Zavoda šport 
Ljubljana. 
 
3. PRAVICA NASTOPA 
 
Tekmujejo lahko dijaki in dijakinje srednjih šol Ljubljane. 
 
4. TEKMOVALNA DOLOČILA 
 
Tekmovanje je za posameznike.  
 
Tekmuje se po pravilih Triatlonske zveze Slovenije in določilih tega razpisa. 
Tekmuje se zaporedno v plavanju in teku, brez premora med disciplinama.  
 
Kategorije: - (1)dijaki in (2)dijakinje – letnik rojstva 2004 in mlajši.   
                   
Discipline: - dijaki in dijakinje – 150 m plavanja (6 dolžin), 1500 m teka (3 krogi). 
                      
Tekmovanje se prične s plavanjem, iz vode ob robu bazena, in konča s tekom. 
Plava se po širini bazena. 
Prehod iz plavanja v tek poteka v menjalnem prostoru, kjer je obvezno obuvanje     tekaških 
copat. 
V menjalnem prostoru se lahko nahajajo samo tekmovalci, njihova oprema in sodniki. 
S tekmovanjem pričnejo dijaki in končajo dijakinje. 
 
5. PRIZNANJA 
 
Prvi trije posamezniki(ce) v vsaki kategoriji prejmejo medalje.  
 

6. ZAKLJUČNA DOLOČILA 

 

Prijavite se z geslom na spletu Timing Ljubljana. 
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TRIATLON 
 

 
1. IZVAJALEC 
 
Triatlonski klub Ljubljana, Ziherlova 40, Ljubljana  
tel: 041 580 540  
e-mail: matjaz.zupan@t-2.net  
 

2. KRAJ IN ČAS TEKMOVANJA 

 
Tekmovanje bo konec maja ali začetek junija 2023 na enem od objektov Zavoda šport 
Ljubljana. 
 
3. PRAVICA NASTOPA 
 
Tekmujejo lahko dijaki in dijakinje srednjih šol Ljubljane. 
 

4. TEKMOVALNA DOLOČILA  

 

Tekmovanje je za posameznike.  

 

- Tekmuje se po pravilih Triatlonske zveze Slovenije in določilih tega razpisa.  

- Tekmuje se zaporedno v plavanju, kolesarjenju in teku, brez premora med disciplinami.  

- Tekmovalci lahko v kolesarskem delu uporabljajo kolesa, ki so primerna za vožnjo po 

peščeni podlagi (gorska, treking, poni, kombinirana).  

- Ne sme se uporabljati specialna cestna kolesa s tankimi gumami.  

- V kolesarskem delu je obvezna uporaba čelade.  

 

Kategorije: - (1)dijaki in (2)dijakinje – letnik rojstva 2004 in mlajši.  

 

Discipline: - dijaki in dijakinje – 150 m plavanja (6 dolžin), 4 krogi kolesarjenja (približno 

4800 m), 1500 m teka (3 krogi).  

 

Tekmovanje se prične s plavanjem, iz vode ob robu bazena, nadaljuje s kolesarjenjem in 

konča s tekom.  

Plava se po širini bazena.  

 

5. PRIZNANJA  

 

Prvi trije posamezniki(ce) v vsaki kategoriji prejmejo medalje.  

 

6. ZAKLJUČNA DOLOČILA  

 

Prijavite se z geslom na spletu Timing Ljubljana. 
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ŠAH 
 
 
1. IZVAJALEC 
 
Šahovsko društvo Železničar, Zaloška 219, Ljubljana  

tel: 051 639 221 

e-pošta: vlastimir.djurdjevic@slo-zeleznice.si 
  
2. ČAS IN KRAJ TEKMOVANJA  

 

Tekmovanje posameznikov bo v decembru 2022. Ekipno tekmovanje bo v februarju ali marcu 

2023.  

 
3. PRAVICA NASTOPA 

 

Tekmujejo lahko dijaki in dijakinje srednjih šol Ljubljane, letnik 2004 in mlajši. 

 

4. TEKMOVALNA DOLOČILA  

 

Tekmovanje je posamično in ekipno. Ekipo sestavljajo trije tekmovalci oziroma dve 

tekmovalki. V ekipi dijakov lahko nastopajo tudi dijakinje. Tekmuje se po pravilih FIDE za 

pospešeni šah. Igra se po švicarskem sistemu, sedem kol  Igralni čas je 13 min + 2 s na potezo 

na igralca/igralko.  

Kriteriji za boljšo uvrstitev so: 

- večje število osvojenih točk 

- koeficient Bucholz 

- srednji koeficient Bucholz 

- Sonneborn – Bergerjeva metoda 

- medsebojni izid 

- večje število zmag. 

V primeru manjšega števila tekmovalcev se lahko izvede turnir po Bergerjevem sistemu s 

kriteriji: 

-    večje število osnovnih točk 

-    boljši rezultat proti zmagovalcem 

-    Sonneborn – Bergerjeva metoda 

-    medsebojni izid 

-    večje število zmag 

Turnir bo rejtingiran na slovenski listi za pospešeni šah. 

 
5. PRIZNANJA 

 

Najboljši trije posamezniki in posameznice prejmejo kolajne, ekipe pa pokale takoj po 

končanem tekmovanju. 

  

6. ZAKLJUČNA DOLOČILA 

 

Prireditelj zagotovi objekt, izvajalec pa vse ostalo za normalen potek tekmovanja. 
Prijavite se z geslom na spletu Timing Ljubljana. 
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BADMINTON 

 
1. IZVAJALEC 
 
Bo izbran z javnim naročilom in bo objavljen v razpisu. 
 
2. KRAJ IN ČAS TEKMOVANJA 
 
Posamično prvenstvo bo novembra 2022. Ekipno bo marca 2023. Točen datum in kraj bomo 
javili z dodatnim razpisom. 
 
3. PRAVICA NASTOPA 
 
Tekmujejo lahko dijakinje in dijaki srednjih šol, ki izpolnjujejo pogoje pravil. 
 
4. TEKMOVALNA DOLOČILA 
 
Tekmuje se po pravilih Badmintonske zveze Slovenije in določilih tega razpisa, 
Tekmovanje je posamično in ekipno. 
 
Kategorije: - (1) registrirani dijaki in (2) dijakinje - letnik 2004 in mlajši, 

     - (3) neregistrirani dijaki in (4) dijakinje - letnik 2004 in mlajši 
     (Pri neregistriranih lahko nastopajo dijakinje in dijaki, ki v sezoni 2020,                  

          2021, 2022 in 2023 nimajo točk na nobeni od lestvic BZS.). 
 
V posamičnem tekmovanju igrajo na dva dobljena niza do 21. 
Ekipo tvorijo najmanj dva učenca in dve učenki, 
 
Tudi v ekipnem delu tekmujejo posebej registrirani in neregistrirani.  
Vsak ekipni dvoboj ima 5 iger; igra učencev in učenk posamezno, igra dvojic učencev in učenk 
in igra mešanih dvojic. 
Posamezni igralec lahko igra le dve igri, 
Tekmovalni sistem bo določen po prejemu prijav. 

 
5. PRIZNANJA 
 
Najboljši trije posamezniki v vsaki kategoriji prejmejo medalje, najboljše tri ekipe pa pokale. 
 
6. ZAKLJUČNA DOLOČILA 
 
V finale državnega tekmovanja se pri posameznikih uvrsti osem prvouvrščenih v vsaki 
kategoriji. Za ekipe trenutno ni omejitev pri prijavi na državno tekmovanje. 
Prijavite se z geslom na spletu Timing Ljubljana. 
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GOLF 

 

1. IZVAJALEC 

 

RACMAN GOLF,  Ulica bratov Komel 64B, 1210 Ljubljana - Šentvid 

tel: 040630767  

e-pošta: racmangolf@gmail.com 

 

2. ČAS IN KRAJ TEKMOVANJA 

 

Tekmovanje bo potekalo oktobra 2022. O kraju boste dodatno obveščeni.   

 

3. PRAVICO NASTOPA 

 

Tekmujejo lahko dijakinje in dijaki srednjih šol, ki izpolnjujejo pogoje pravil. 

 

4. TEKMOVALNA  DOLOČILA 

 

Tekmovanje je posamično. Igra se po tekmovalnih pogojih in lokalnih pravilih GZS 2012. 

 

Kategoriji: - (1) dijaki in (2) dijakinje - letnik 2004 in mlajši. 

 

5. PRIZNANJA 

 

Na podlagi skupnega seštevka se podelijo priznanja najboljšim v obeh kategorijah, takoj po 

končanem tekmovanju. 

 

6. ZAKLJUČNA DOLOČILA 

 

Prireditelj zagotovi objekt, izvajalec pa vse ostalo za normalen potek tekmovanja. 

Rok za prijavo na tekmovanje bo določen z razpisom. 

Prijavite se z geslom na spletu Timing Ljubljana. 

 

  

mailto:racmangolf@gmail.com
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GORSKO KOLESARJENJE - XC, BMX ali KOLOPARK 

 
1. IZVAJALEC 
 
Kolesarsko društvo Rajd, Dergomaška 61, Ljubljana  
tel: 041 341 232, 031 807 335 
e-pošta: miha@kd-rajd.si, tine.mahkovec@kd-rajd.si  
 
2. KRAJ IN ČAS TEKMOVANJA 

 
Tekmovanje bo potekalo oktobra 2022 ali spomladi 2023 na primerni lokaciji. V primeru 
slabega vremena se tekmovanje odpove ali prestavi.  
 
3. PRAVICA NASTOPA 
 
Tekmujejo lahko dijaki in dijakinje srednjih šol. 
 

4. TEKMOVALNA DOLOČILA 

 

Tekmovanje je posamično.  

 

- kategorije: - dijaki in dijakinje - letnik 2004 in 2005 

           - dijaki in dijakinje - letnik 2006 in mlajši 

  

- Tekmuje se po pravilih za posamezno disciplino (XC, BMX ali KOLOPARK). 

 

5. PRIZNANJA 

 

Prvi trije posamezniki-ce v vsaki kategoriji prejmejo medalje. 

 

6. DODATNA NAVODILA 

 

Za vse je obvezna uporaba čelade. Kolo mora biti tehnično brezhibno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:miha@kd-rajd.si
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AKTIVNOSTI ZA OSVOJITEV PRIZNANJA 

 

     SREDNJEŠOLEC ŠPORTNIK 

 

 

To je program, ki naj bi stimuliral dijake za športno dejavnost v prostem času. Naloge z novo 

vsebino, obsegom in težavnostjo se razlikujejo od športne značke IV. stopnje. Opisane so v 

priročniku - tekmovalni knjižici. Za osvojitev priznanja, je potrebno opraviti: 

- Cooperjev test (2 x letno) 

- Planinski izlet (2 x letno) 

- Plavanje 100 m prosto (1 x letno) 

- Pohod po Poti ob žici (1 x letno) 

- Obisk fitnesa ali aerobike – po izbiri (15 x letno) 

 

Prireditelj zagotovila tekmovalne knjižice in propagandni material. Dijaki in dijakinje, ki 

bodo opravili vse naloge, prejmejo spominsko majico in medaljo.  

 

V začetku junija vodja te dejavnosti na posamezni šoli prinese izpolnjene knjižice v overitev 

pristojnemu delavcu na MOL – Oddelek za šport. 

 

 

. 

TEKMOVANJE ZA NAJBOLJŠO ŠOLO  

NA PODROČJU ŠPORTA 

 

 

Za tekmovanje se lahko prijavijo vse srednje šole v Ljubljani. V tekmovanju  za najbolj 

uspešno šolo na področju športa se upošteva pravilnik. Šole prejmejo priznanja in nagrade za 

dosežena mesta na prvenstvih Ljubljane, po obstoječem pravilniku. 

 

Mestna občina Ljubljana, Oddelek za šport razglasi ob koncu šolskega leta na zaključni 

podelitvi,  rezultate tekmovanja za najboljšo šolo na športnem področju in podeli praktične 

nagrade in priznanja. 

 

Na tej prireditvi se razglasijo vsi dosežki na področju srednješolskega športa v minulem 

šolskem letu v Ljubljani. 
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NAGRADE ZA UDELEŽBO  ŠOL  

NA ŠPORTNIH PRVENSTVIH  

LJUBLJANSKIH SREDNJIH ŠOL 
 
V tekmovanju sodelujejo vse srednje šole v Ljubljani.  
 
Točkovanje v okviru Mesta Ljubljana se izvede na podlagi Pravilnika tekmovanja za šolo z 
največjo udeležbo na športnih tekmovanjih v Ljubljani. 
 
Nagrado za športne dosežke na prvenstvih Ljubljane v šolskem letu 2022-2023 lahko prejme 
vsaka popolna srednja šola v Ljubljani na osnovi veljavnega pravilnika. 
 

 

 

PRAVILNIK TEKMOVANJA ZA ŠOLO Z NAJVEČO 

UDELEŽBO NA ŠPORTNIH TEKMOVANJIH V LJUBLJANI 
 
 
 
TEKMOVANJA: - točkuje se udeležba na tekmovanjih v vseh izvedenih športih v vseh 
kategorijah (MMI, MME, SMI, SME, MI, ME, EP). 
 
TOČKOVANJE: 
1. Sodelovanje na ekipnem prvenstvu: 

- liga  
- turnir 

 
60 točk 
30 točk 

2. Za sodelovanje na prvenstvih, kjer je tekmovanje 

ekipno  

in posamično je tekmovalec ovrednoten s 3 točkami,  

maksimalno pa je možno 30 točk  
(KROS, ATLETIKA, NAMIZNI TENIS itd.) 
- posameznik  
- ekipa 

 
 
 
 
 
 
3 točke 
30 točk 

3. Tekmovalni uspehi – ekipno: 

1. mesto 

2. mesto 

3. mesto 

4. mesto 

5. mesto 

 

40 točk 

30 točk 

20 točk 

15 točk 

10 točk 

4. Tekmovalni uspehi – posamezniki: 

1. mesto 

2. mesto 

3. mesto 

 

15 točk 

10 točk 

5 točk 

5. Za organizacijo tekem – 3 tekme v sklopu 150 točk 
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SREDNJE ŠOLE V LJUBLJANI 
 

ŠOLA NASLOV TELEFON E-NASLOV 

1. Ekonomska šola Prešernova 6 200-67-30 info@presernova.si  

2. Erudio zasebna gimnazija Litostrojska c. 40 514-28-04 boni.c@erudio.si  

3. Gimnazija Antona Aškerca Aškerčeva 1 241-16-60 solski-center.lj@guest.arnes.si 

4. Gimnazija Bežigrad Peričeva 4 300-04-00 info@gimb.org  

5. Gimnazija Jože Plečnik Šubičeva 1 251-11-82, 425-08-54 gjp@guest.arnes.si  

6. Gimnazija Ledina Resljeva 12 434-22-00 tajnistvo@ledina.si  

7. Gimnazija  Šiška Aljaževa 32 500-78-00, 500-78-14 gimnazija.siska@guest.arnes.si  

8. Gimnazija Moste Zaloška 49 524-22-59, 524-16-92 gimnazija.moste@guest.arnes.si  

9. Gimnazija Poljane Strossmayerjeva 1 433-73-45 info@gimnazija-poljane.com  

10. Gimnazija Šentvid Prušnikova 98 500-06-60, 500-06-68 gimnazija@sentvid.org  

11. Gimnazija Vič, Ljubljana Tržaška 72 256-59-93, 256-63-72 tajnistvo@gimvic.org  

12. Biotehniški  izobraževalni center Ižanska cesta 10 280-37-00, 280-76-10 info@ibs.si  

13. Srednja ekonomska šola Roška 2 300-47-00 tajnistvo@seslj.si  

14. Srednja frizerska šola Litostrojska c. 53 519-34-99 srednja-frizerska-sola@guest.arnes.si  

15. Šolski center Ljubljana –  strojna in 

kemijska šola 

Aškerčeva 1 241-16-68, 241-16-62 solski-center.lj@guest.arnes.si  

16. Srednja gradbena, geodetska in 

okoljevarstvena šola 

Dunajska c. 102 534-10-71 

 

info@sggos.si  

17. Srednja šola tehničnih strok Litostrojska 51 505-85-82, 505-28-98 info@ssts.si  

18. Srednja poklicna in strokovna šola 

Bežigrad 

Ptujska 6 280-53-00 info@s-spssb.lj.edus.si  

19. Srednja medijska in grafična šola Pokopališka 33 540-46-67, 540-24-40 info@smgs.si  

20. Srednja Vegova šola  Vegova 4 251-42-67 uprava@vegova.si  

21. Srednja šola za farmacijo, kozmetiko 

in zdravstvo 

Zemljemerska 5 300-72-40 ssfkz@guest.arnes.si  

22. Srednja šola za gostinstvo in turizem Preglov trg 9 540-70-98 info@ssgtlj.si  

23. Srednja šola za oblikovanj in 

fotografijo 

Gosposka 18 242-87-62 tajnistvo.ssof@guest.arnes.si  

24. Srednja trgovska šola Poljanska 28 A 300 68 40 trgovska.sola.lj@gmail.com  

25. Srednja upravno administrativna šola Poljanska 24 231-71-67, 231-89-49 info@suaslj.com   

26. Srednja vzgojiteljska  šola in 

gimnazija 

Kardeljeva ploščad 16 534-05-89, 589-22-07 ravnatelj@s-svsgim.lj.mss.edus.si  

27. Srednja zdravstvena šola Poljanska 61 300-16-15 szslj@guest.arnes.si  

28. Škofijska klasična gimnazija Štula 23 582-22-00 skg@stanislav.si  

29. Šolski center za pošto, ekonomijo in 

telekomunikacije 

Celjska 16 

 

234-24-21 scpet@scpet.net  

30. Waldorfska šola Streliška 12 282-22-40 info@waldorf.si  

31. Šolski center Ljubljana – lesarska šola Aškerčeva 1 241-16-68, 241-16-62 solski-center.lj@guest.arnes.si 

32. Srednja glasbena in baletna šola Ižanska c. 12 0590 74 300 info@kgbl.si  

Pridružena šola – izven konkurence 

33. Gimnazija Želimlje Želimlje 46 0147 02 104 zelimlje@zelimlje.si  

mailto:info@presernova.si
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IZVAJALCI ŠOLSKIH ŠPORTNIH TEKMOVANJ ZA  MLADINO 
ŠPORTNA  PANOGA IZVAJALEC NASLOV 

Atletika, kros, plavanje, tek 

na smučeh*, ulični tek 

Timing Ljubljana,  Staničeva 41, Ljubljana 

tel: 234 80 00 

e-pošta: info@timingljubljana.si 

Košarka, košarka 3 : 3 Bo izbran z javnim 

naročilom  

 

Nogomet Bo izbran z javnim 

naročilom  

 

Odbojka, odbojka na pesku Bo izbran z javnim 

naročilom  

 

Namizni tenis Namiznoteniško 

društvo Kajuh-Slovan 

Gortanova 21, Ljubljana 

tel: 05 90 18 130 

e-pošta: ntdkajuh@gmail.com 

Rokomet Bo izbran z javnim 

naročilom  

 

Badminton Bo izbran z javnim 

naročilom  

 

Golf Racman golf  

 

Ulica bratov Komel 64 B, Ljubljana - Šentvid  

tel: 040 630 767 

e-pošta: racmangolf@gmail.com 

Orientacijski tek Bo izbran z javnim 

naročilom  

 

Šah Šahovsko društvo 

Železničar 

Vilharjeva c. 2, Ljubljana  

tel: 051 639 221 

e-   e-pošta: vlastimir.djurdjevic@slo-zeleznice.si 

Gorsko kolesarjenje Kolesarsko društvo 

Rajd 

Dergomaška 61, Ljubljana  
tel: 041 341 232, 031 807 335 
e-pošta: miha@kd-rajd.si; 

tine.mahkovec@kd-rajd.si 
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Izdala in založila:  

 

 

 

 

 

 

Vodja oddelka: 

Vodja odseka za programe športa: 

Mestna občina Ljubljana,  

Oddelek za šport  

Resljeva ulica 18, Ljubljana. 

Telefon: +386 1 306 4600 

http: www.ljubljana.si 

e-pošta: sport@ljubljana.si 

         

Marko KOLENC 

Marko Lebar 

  

Uredil, pripravil in oblikoval: Rafael PLUT   

 Telefon: +386 1 306 4607, 051 628 562  
e-pošta: rafael.plut@ljubljana.si 

  

Naklada: Poslano po e-pošti 

  

Fotografije: arhiv MOL OŠ 

  

Datum: Ljubljana,  september 2022 
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