
TEKMOVANJA V OBDOBJU SEPTEMBER 2022–JANUAR 2023 
 
 
Panoga in kategorija Predvideni termini Prizorišče 

Mali nogomet (SDI)** ponedeljek, 26. 9., ob 13.00 
četrtek, 29. 9., ob 13.00 

OŠ S. J. Smlednik – 
zunanje nogometno 
igrišče  

Jesenski kros (vsi)** sreda, 5. 10., ob 14.00 OŠ S. J. Smlednik 

Košarka (SDI) torek, 15. 11. 
četrtek, 17. 11. 

1/3 velike dvorane ŠDM  

Šah – posamično** torek, 22. 11., ob 13.00 Avla ŠDM 

Odbojka (SDI) sreda, 7. 12. 
petek, 9. 12. 

1/3 velike dvorane ŠDM  

Odbojka (SDE) torek, 13. 12. 
četrtek, 15. 12. 

1/3 velike dvorane ŠDM  

Badminton posamično 
(SDE, SDI, MDE, 
MDI) 

ponedeljek, 23. 1.  1/3 velike dvorane ŠDM  

Badminton ekipno  Ekipa se udeleži 
področnega tekmovanja 

 
Spremembe terminov posameznih tekmovanj so možne ob soglasju vseh sodelujočih šol! 
Predviden začetek tekmovanj je ob 10.00. Glede na športno panogo, število prijavljenih ekip, 
tekmovalcev in razpoložljivost športnega objekta je lahko začetek tekmovanja že prej, npr. ob 
9.00 ali 9.30. 
Izjema so tekmovanja v nogometu, krosu, šahu in odbojki na mivki, ki bodo izpeljana v 
popoldanskem času (začetek je zapisan ob datumu tekmovanja).  
 
Legenda kategorij 
Vsi: oba spola, vse starostne kategorije 
NMDE: najmlajše deklice, rojene leta 2012 in kasneje (praviloma 5. razred in mlajše) 
NMDI: najmlajši dečki, rojeni leta 2012 in kasneje (praviloma 5. razred in mlajši) 
MDE: mlajše deklice, rojene leta 2010 in kasneje (praviloma 7. in 6. razred) 
MDI: mlajši dečki, rojeni leta 2010 in kasneje (praviloma 7. in 6. razred) 
SDE*: deklice, rojene leta 2009 in kasneje (8. razred in mlajše – samo za odbojko na mivki) 
SDI*: dečki, rojeni leta 2009 in kasneje (8. razred in mlajši – samo za odbojko na mivki) 
SDE: starejše deklice, rojene leta 2008 in kasneje (praviloma 9. in 8. razred) 
SDI: starejši dečki, rojeni leta 2008 in kasneje (praviloma 9. in 8. razred) 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



TEKMOVANJA V OBDOBJU FEBRUAR 2023–JUNIJ 2023 
 
 
Panoga in kategorija Predvideni termini Prizorišče 

Namizni tenis 
(SDE/I, MDE/I, NMDE/I) 
 

četrtek, 2. 2. 1/3 velike dvorane ŠDM  

Košarka (MDI) sreda, 22. 2. 
petek, 24. 2. 

1/3 velike dvorane ŠDM  

Odbojka (MDI) torek, 7. 3. 
četrtek, 9. 3. 

1/3 velike dvorane ŠDM  

Badminton (NMDE, 
NMDI) 

sreda, 22. 3 1/3 velike dvorane ŠDM  

Med dvema ognjema 
(NMDE) 

četrtek, 30. 3. 1/3 velike dvorane ŠDM  

Med dvema ognjema 
(NMDI) 

petek, 31. 3. 1/3 velike dvorane ŠDM 

Odbojka (MDE) sreda, 5. 4. 
petek, 7. 4. 

1/3 velike dvorane ŠDM 

Mali nogomet (MDI)** torek, 24. 4., ob 13.00 
četrtek, 25. 4., ob 13.00 

OŠ Vodice 

Atletika (SDE, SDI, MDE, 
MDI, NMDE, NMDI) 

četrtek, 11. 5. Stadion Tacen 

Odb. na mivki (SDI*, 
SDE*) 

četrtek, 8. 6. Zbiljska dobrava 

 
Spremembe terminov posameznih tekmovanj so možne ob soglasju vseh sodelujočih šol! 
Predviden začetek tekmovanj je ob 10.00. Glede na športno panogo, število prijavljenih ekip, 
tekmovalcev in razpoložljivost športnega objekta je lahko začetek tekmovanja že prej, npr. ob 
9.00 ali 9.30. 
Izjema so tekmovanja v nogometu, krosu, šahu in odbojki na mivki, ki bodo izpeljana v 
popoldanskem času (začetek je zapisan ob datumu tekmovanja).  
 
Legenda kategorij 
Vsi: oba spola, vse starostne kategorije 
NMDE: najmlajše deklice, rojene leta 2012 in kasneje (praviloma 5. razred in mlajše) 
NMDI: najmlajši dečki, rojeni leta 2012 in kasneje (praviloma 5. razred in mlajši) 
MDE: mlajše deklice, rojene leta 2010 in kasneje (praviloma 7. in 6. razred) 
MDI: mlajši dečki, rojeni leta 2010 in kasneje (praviloma 7. in 6. razred) 
SDE*: deklice, rojene leta 2009 in kasneje (8. razred in mlajše – samo za odbojko na mivki) 
SDI*: dečki, rojeni leta 2009 in kasneje (8. razred in mlajši – samo za odbojko na mivki) 
SDE: starejše deklice, rojene leta 2008 in kasneje (praviloma 9. in 8. razred) 
SDI: starejši dečki, rojeni leta 2008 in kasneje (praviloma 9. in 8. razred) 
 


