


 

 

 

 

 

 

 

ŠPORTNE  IGRE  ZAPOSLENIH  2020 

Novo mesto, 23.9. 2020 

 

RAZPIS IN OBRAZEC ZA PRIJAVO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
VABIMO  VAS , DA   SE PRIJAVITE  ZA SODELOVANJE NA IGRAH, KI BODO  V 
SREDO, 23.  SEPTEMBRA 2020 OB 13. URI  V NOVEM MESTU!  
 
Zbor vseh udeležencev bo ob 13. uri na platoju nad stadionom Portoval 
(šotor) 
Parkirišče: območje ŠRC Loka in ŠRC Portoval 
 
KONCEPT ŠPORTNIH IGER ZAPOSLENIH 2020 
Športne igre zaposlenih predstavljajo tekmovanje v petih olimpijskih panogah in dodatnih po 
izboru posameznega organizatorja, in sicer: 
 

• Mali nogomet, 5+1 igralcev (ekipa max 10 igralcev), turnirski sistem, igra: 2 x 10 min z 2 
min odmorom; vsaka ekipa igra min 3 in max 6 tekem  

• Košarka 3x3, 3 igralci (ekipa max 5 igralcev), turnirski sistem, igra: 2 x 10 min z 2 min 
odmorom; vsaka ekipa igra min 3 in max 6 tekem 

• Odbojka na mivki, 3 igralci (ekipa max 5 igralcev), turnirski sitem, igra na 2 dobljena niza 
(15 točk); vsaka ekipa igra min 3 in max 6 tekem 

• Tenis, posamezno; kategorije: moški, ženske do 50 let in 50+; sistem na izpadanje, igra: 9 
dobljenih setov 

• Tek, na 2400 m; kategorije: moški, ženske   

• Streljanje, 20 strelov  ekipno  in posamezno moški, ženske (ekipno se  štejejo  trije  
najboljši rezultati tekmovalcev, tekmovalk iz iste  organizacije) 

• Kegljanje, 4 igralci (ekipa je lahko mešana, moški/ženske)  – igra se 4x60 lučajev (vsak 
igralec vrže 60 lučajev na dveh stezah. Na prvi stezi 30 lučajev, ki je sestavljeno iz 15 
lučajev na polno in 15 lučajev na čiščenje, nato se serijo ponovi na drugi stezi. 

• Šah, posamezno, igralni čas 2x15 minut.  

Spremljevalci in tekmovalci bodo imeli možnost izposoje plovil (supanje, čolni), izposoje 
koles in udeležbe na pohodu.  
*Organizator si pridržuje pravico do sprememb v primeru premajhnega števila prijav. 
 

 
KOMU SO NAMENJENE  
 
Športne igre zaposlenih so namenjene zaposlenim v podjetjih, javnih organizacijah in drugih 
institucijah na slovenskem trgu. Veseli  bi  bili  tudi  udeležbe  občinskih reprezentanc in ekip 
upokojencev! 
Na Športne igre zaposlenih se prijavi ekipa zaposlenih, prioritetno iz iste organizacije, lahko 
pa tudi sestavljena iz posameznikov, ki so zaposleni v različnih poslovnih subjektih. Kot 
zaposleni se smatra: 



 

- zaposleni, delavci v rednem delovnem razmerju 

- štipendisti ,študenti, ki delajo v podjetju vsaj 1 mesec 

- samostojni podjetniki, ki s podjetjem redno sodelujejo vsaj 1 leto 

- upokojenci (navedejo  organizacijo  zadnje  zaposlitve) 

 
Organizator poleg tekmovalnega dela pripravlja tudi pester spremljevalni program, kjer so 
poleg udeležencev Športnih igre zaposlenih dobrodošli tudi njihovi družinski člani, prijatelji 
ter ostali navijači.  
 

URNIK 
12.30 – 12.50: registracija udeležencev 
13.00: otvoritev iger 
13.15: odhod na tekmovališča 
13.30: pričetek tekmovanj 
(mali nogomet, košarka, odbojka, tenis, kegljanje, streljanje, kegljanje, šah) 
14.00: tek na 2400 m 
od 17.00: topli obrok 
17.00 – 17.30: razglasitve rezultatov 
18.00: predviden zaključek prireditve 
 
Organizator si dovoljuje spremembo urnika glede na potek posameznih panog. 
O spremembah boste sproti obveščeni na prizorišču. 

 
ŠTARTNINA IN PRIJAVA 
 
Udeležba na Športnih igrah zaposlenih 2020 je brezplačna. 
Udeleženci se Športnih iger zaposlenih udeležujejo NA LASTNO ODGOVORNOST. 
 
Vsi se zavedamo, da s športno aktivnostjo ohranjamo zdravje in vitalnost ter tako veliko lažje 
opravljamo delovne obveznosti. Včasih na to žal “pozabimo” ali pa je ostalih aktivnosti 
preprosto preveč, da zdrav duh v zdravem telesu izgubi kakšno mesto na lestvici prioritet. 
Športne igre zaposlenih naj vas spodbudijo, da boste aktivni.  
 
Vsak udeleženec prejme: 

• topli obrok in pijačo  

• priznanje za udeležbo na Športnih igrah zaposlenih 2020 

• športno majico 

• nagrade za zmagovalne ekipe oziroma posameznike 

 

 
 
 



 

 
ROK ZA PRIJAVO: 
 
Rok za prijavo je 7 dni pred dogodkom, imena članov v posamezni ekipi pričakujemo 3 dni 
pred dogodkom. 
Prijavo udeležbe na prijavnem obrazcu pričakujemo najkasneje do 16.9.2020, poimenske 
prijave tekmovalcev (sestave ekip) pa do 21.9.2020 na e-naslov organizatorja: 
dsi@novomesto.si. 
 
Priporočeno je, da kot zadevo sporočila vpišite »Prijava – Športne igre zaposlenih«.  
 
Dovolite, da vas opozorimo, da je število mest v posamezni disciplini oziroma športni panogi 
omejeno, zato vam svetujemo čimprejšnjo prijavo. 

 
KONTAKTNA OSEBA ZA MOREBITNA DODATNA VPRAŠANJA 
 
Matjaž Kuzma, e naslov: dsi@novomesto.si tel: 041 616 506 

 
 
 

Za prijavo se vam zahvaljujemo in se veselimo našega športnega druženja! 
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PRIJAVNI OBRAZEC 

Želimo biti del Športnih iger zaposlenih 2020 
23.9.2020 v Novem mestu 

 

PODATKI O PODJETJU: 
 

Naziv podjetja:           . 

Sedež podjetja:          . 

Pošta in kraj:                        .               

Davčna številka (ID za DDV):  __ _______    __________________. 

Kontaktna oseba (ime in priimek):         . 

Kontaktna telefonska številka:        . 

Kontaktni elektronski naslov:        . 

 

Zaposleni v našem podjetju bomo aktivni udeleženci na (prosimo ustrezno vpišite v spodnji 
tabeli): 
 

športna panoga lokacija število udeležencev 

KOŠARKA 3X3 ŠRC Loka   

MALI NOGOMET Stadion Portoval  

ODBOJKA NA MIVKI ŠRC Loka   

TENIS Stadion Portoval   

TEK Stadion Portoval   

STRELJANJE    

ŠAH    

KEGLJANJE    

 
 
 
 
 
 



 

PODATKI O UDELEŽENCIH: 
 
Prosimo v nadaljevanju obkrožite panoge, v katerih bodo nastopile vaše ekipe ter izpolnite 
kontaktne podatke.  
 

• Nogomet  
podatki kapetana ekipe (ime in priimek, tel, e-mail) 
 
 

 

• Košarka  3x3  
podatki kapetana ekipe (ime in priimek, tel, e-mail) 
 
 

• Odbojka   
podatki kapetana ekipe (ime in priimek, tel, e-mail) 
 
 

• Tenis   
število udeležencev:          . 
podatki kontaktne osebe (ime in priimek, tel, e-mail) 
 
 

*Kategorije: moški / ženske;do 50 let / nad 50 let 
 

• Kegljanje 
podatki kapetana ekipe (ime in priimek, tel, e-mail) 

 
 

 

• Streljanje  
podatki kapetana ekipe (ime in priimek, tel, e-mail) 
 
 

• Šah 
število udeležencev:          . 
podatki kontaktne osebe (ime in priimek, tel, e-mail) 
 

 
V prijavni prosimo navedite kontaktne podatke ene osebe za posamezno panogo.  
Podatke posameznih članov ekip pričakujemo najmanj 3 dni pred dogodkom. 

 
Dovolite da vas opozorimo, da je število mest v sleherni disciplini oziroma športni panogi 
omejeno, zato vam svetujemo čimprejšnjo prijavo.  


