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KJE SMO! 

 
 
KDO SMO  ?                  
Občina Ig obsega kraje ob severnem vznožju Krima in Mokreca. Razteza se na 97 kvadratnih 
kilometrih površine, kjer v 21 vaseh prebiva okrog 7000 prebivalcev. Središče občine je Ig, ki leži 9 km 
južno od Ljubljane. 
 
Tradicionalna športna panoga na Igu je rokomet, ki ga že več kot 60 let goji ŠD Mokerc Ig. Ob 
rokometu imamo veliko ostalih interesnih dejavnosti na področju športa: športna gimnastika, 
ritmična gimnastika, karate, plesne dejavnosti, košarka, odbojka, dvoranski nogomet (tudi za 
učenke), baseball…  
 
Športniki smo še posebej navdušeni nad športno dvorano in šolskim fitnesom.  
Znani smo tudi po tem, da smo med prvimi šolami v Sloveniji ob dveh, že utečenih šolah v naravi,  
uvedli še 6 dodatnih šol v naravi. 
Posebno prijaznost naši šoli dajejo barve in izdelki učencev po avlah naše šole ,ki si jih je tudi  vredno 
ogledati. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PREDSTAVITEV ŠOL UDELEŽENK 
 
OŠ IG 

 
 
 
Trener: Darjan Podobnikar 
Vodja ekipe: Stanko Zavec 
 
OŠ ŠMARJETA 
Osnovna šola Šmarjeta ima med slovenskimi šolami gotovo eno najlepših naravnih leg. Stoji na griču, 
obdana na eni strani z gozdom, na drugi pa z zasanjano dolenjsko pokrajino,  ki človeka pomirja, hkrati 
pa mu buri ustvarjalno domišljijo. 

Zato ni prav nič čudno, da je sestavni 
del šole tri hektarje velik arboretum, zanimiva mlaka, vremenska opazovalnica, vrt,  nasad gorskih 
javorjev, gozdna hišica in raziskovalno zanimivi gozdni učni poti. Šolo obiskujeta 302 učenca, v vrtcu 
pa je še dodatnih 177 malčkov. Za kvalitetno in ubrano pedagoško delo skrbi 27 učiteljev in 22 
vzgojiteljic in pomočnic. Slovenski javnosti smo se predstavili na Dnevih slovenskega izobraževanja in 
z odmevnimi kvalitetnimi raziskovalnimi nalogami iz turizma, zgodovine našega kraja. 
Že nekaj let zapored kar 9 odstotkov naših učencev, ki zaključujejo šolanje, dobi Zoisovo štipendijo. 

http://ossmarjeta.splet.arnes.si/files/2016/03/IMG_7114.jpg


Naš ideal je šola, ki pomaga vsakemu učencu in učitelju razvozlati zapletenost hotenj, čustev, želja, 
doživljati lepoto v glasbi, literaturi, v naravi, ljudeh in hkrati gradi pozitivno naravnanost in optimizem 
do samoizobraževanja in komunikacije do vseh in vsakogar. 

 
Vodja ekipe: 
Jure Žagar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
OŠ DOBROVA 
 

 

 
 

Cesta 7. maja 20 
Cesta 7. maja 20, 1356 Dobrova 
 
Vodja ekipe: 
Ana Peček 
Trener ekipe: 
Matic Mehlin 

 
 
OŠ VIDE PREGARC 
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OŠ Vide Pregarc 

Bazoviška ulica 1 

1000 Ljubljana 

 
Šola je postala popolna osnovna šola leta 1958, ko je bilo k prvotni stavbi prizidano drugo nadstropje. 
Otvoritev šole je bila 6. septembra pod imenom OŠ Vide Pregarc. 

Vida Pregarc je bila delavka v tovarni Saturnus, ki stoji v bližini šolske stavbe. Ko so črnosrajčniki 
31.avgusta 1942 blokirali Saturnus, so pri Vidi Pregarc našli več izvodov Poročevalca in drugega 
protifašističnega gradiva. Po kratkem zaslišanju so jo odpeljali na tovarniško dvorišče, jo privezali na 
stol, ji zavezali oči in jo ustrelili. Tedaj je bila stara 22 let. (Vir: Glas Saturnusa, 1962). 

Vodja ekipe:  
Peter Terčič 
 
NAVODILA VODJEM EKIP 
 
1.Tekmovanje se odvija po enotnih  pravilih in v skladu z razpisom osnovnošolskih tekmovanj, 
objavljenim v reviji ŠPORT MLADIH, INFORMATOR 1, 2021/22. 
2.Ekipo sestavljajo učenke iste šole, letnik 2007 in mlajše. Vodja ekipe mora pred začetkom turnirja 
vodji tekmovanja predložiti natisnjeni izvirnik tekmovalnega kartona, ki je potrjen s strani  vodstva 
šole, ki mu ga po končanem turnirju vrne, kopijo pa shrani. V primeru, da ekipa zahtevanih 
dokumentov ne bo imela, ne bo mogla nastopiti.  
3.Igralni čas je 2 x 10 minut s petminutnim odmorom med polčasom tekme in deset minutnim med 
zaporednima tekmama.   
4.Vodja ekipe mora biti obvezno športni pedagog oz. učitelj šole, ki je prisoten na klopi ob igrišču. 
Šola mora nastopiti v enotni športni opremi (majice s številkami in kratke hlače), na katerih je oznaka 
šole, ki jo zastopajo. 
5.Vse ekipe morajo biti prisotne na otvoritvi tekmovanja ter na razglasitvi rezultatov. V primeru, da 
odidejo iz tekmovanja predčasno niso upravičene do nagrad. 
6. Informacije glede organizacije tekmovanja na Igu dobite na tel.št./041 510 019 (Stanko Zavec) ali 
preko elektronske pošte: zavecsport@gmail.com 
 
 
 
OKVIRNI  URNIK TEKMOVANJA : 
10.00 SESTANEK VODIJ IN TRENERJEV EKIP (kabinet učiteljev športa) 
10.20 ZBOR EKIP NA HODNIKU PRED GARDEROBAMI 
10.25 PRIHOD EKIP NA IGRIŠČE (obvezno v športni opremi)  
PREDSTAVITEV ŠOL UDELEŽENK 
 DRŽAVNA HIMNA  
 POZDRAV RAVNATELJICE OŠ IG: TANJA ROZMAN 
 POZDRAV ŽUPANA OBČINE IG: JANEZ CIMPERMAN 
              POZDRAV PREDSTAVNIKA ZAVODA ZA ŠPORT RS PLANICA IN NZS 
              OTVORITEV TEKMOVANJA: GREGOR PIRC, ŠPORTNA ZVEZA IG 
              KRATEK KULTURNI PROGRAM 
              PREDSTAVITEV SODNIKOV 
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OKVIRNI URNIK TEKEM 

1.tekma ob 10.45 OŠ IG  OŠ DOBROVA 

2.tekma ob 11.15 OŠ VIDE PREGARC OŠ ŠMARJETA 

3.tekma  ob 11.50 OŠ IG OŠ ŠMARJETA 

4.tekma ob 12.20 OŠ DOBROVA  OŠ VIDE PREGARC 

5.tekma ob 12.55 OŠ VIDE PREGARC OŠ IG 

6.tekma ob 13.25 OŠ ŠMARJETA OŠ DOBROVA 

 
13.50 RAZGLASITEV REZULTATOV IN PODELITEV POKALOV  IN PRIZNANJ. PODELJEVALEC MITJA 
PETKOVŠEK, vrhunski športnik v panogi športna gimnastika (dvakratni svetovni in štirikratni evropski 
prvak, šestindvajsetkratni zmagovalec v svetovnem pokalu, udeleženec olimpijskih iger v Pekingu leta 
2008…) 
 
ORGANIZACIJSKI ODBOR 
Vodja tekmovanja: Stanko Zavec 
Sodniška služba: delegirana s strani Nogometne zveze Slovenije 
Zapisnikar: Nastja Galo Volk, OŠ Ig 
Časomerilca: Aljaž Ambrož, Andraž Potočnik , OŠ Ig  
Zdravstvena služba: Milanko  Šušković, UKC Ljubljana 
Uradna napovedovalka in povezovalka: Jožefa Antolič, OŠ Ig 
Vodja kulturnega programa: Anita Šuc, OŠ Ig 
Oseba za stike z javnostjo, sprejem gostov, splošne informacije: Aleksandra  Akrap , OŠ Ig 
Redarska služba: Boris Bošnjak in učenci izbirnega predmeta Nogomet, OŠ Ig. 
Pritožbena komisija: Ana Peček, Jure Žagar, Peter Terčič, Stanko Zavec 
Kraj tekmovanja: Športna dvorana Ig, Troštova 24, 1292 Ig 
 
Veseli in ponosni smo, da vas lahko gostimo na Igu! 
LEPO VABLJENI ! 

Vodja tekmovanja:                                    Predsednik ŠZI:                             Ravnateljica OŠ IG: 
Stanko Zavec                                               Gregor Pirc                                   mag. Tanja Rozman

 

                                                                                                                

 


