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PREDSTAVITEV ŠOL UDELEŽENK 
 
OŠ DRSKA NOVO MESTO 

       
Osnovna šola Drska je bila kot enajsta osnovna šola v Mestni občini Novo mesto ustanovljena leta 
2002. Obiskuje jo 596 učenk in učencev.  
 
Stoji v zelenem okolju na robu gozda. Poleg same narave, učilnic, podobo šole gradimo delavci šole in 
vsi zunanji sodelavci in sodelavke skupaj z učenci in starši z novimi znanji, z doseženimi rezultati na 
vseh področjih znanj od kulture, naravoslovja, družboslovja, tehnike, športa in z odgovornim 
odnosom do dela in do stvari, zidov, šolske imovine ter s prijateljskimi medsebojnimi odnosi. 
“Šola, odprta za znanje, razvija čut do okolja, krepi osebnostno rast in sprejema drugačnost” 
 

 
 

 

OŠ MILOJKE ŠTRUKELJ NOVA GORICA 

vključuje poleg matične šole še podružnično šolo  
Ledine 

 

http://www.os-drska.si/drska/


Šola se imenuje po domačinki Milojki Štrukelj, ki se je že kot mlada gimnazijka uprla fašistični 
okupaciji in zaradi sodelovanja v uporu bila aretirana in zaprta v Rimu. Po kapitulaciji Italije je prišla 
na prostost in še naprej sodelovala v odporniškem gibanju. Kot skojevka se je udeležila partijske šole 
v Cerknem, kjer jo je 27.1.1944 pokončala krogla nemških vojakov. 
Naša šola praznuje v letošnjem letu 60 letnico delovanja. 
Poleg centralne šole, kjer imamo organiziran pouk v 2. in 3. triletju, imamo še podružnico Ledine, kjer 
deluje 1.triletje.  
Eden izmed osnovnih ciljev pedagoškega dela strokovnih delavcev na OŠ Milojke Štrukelj je razvijanje 
individualnih potencialov vsakega učenca skozi kvaliteten pouk, ki ne temelji samo na pridobivanju 
znanja, ustvarjalnosti in izkušnjah, ampak tudi na oblikovanju pozitivne osebnosti mladega človeka. 
Da bi učenci znali odkriti in razviti svoje sposobnosti, ponuja šola tudi preko veliko interesnih 
dejavnosti, ki jih dopolnjujejo bogato raziskovalno in ustvarjalno delo. Zato se pogosto veseli uspehov 
svojih učencev na najrazličnejših tekmovanjih in srečanjih. 
Posebne oblike pouka in učenja potekajo v zimski in letni šoli v naravi ter v centrih obšolskih 
dejavnosti. 
Osnovna šola Milojke Štrukelj, ki je odprta širšemu okolju, sodeluje z različnimi institucijami in društvi 
ter se vključuje v številne projekte. Med prvimi v Sloveniji se je vključila v evropski projekt zdravih šol, 
v okviru katerega potekajo na šoli številne dejavnosti za ozaveščanje zdravja kot neprecenljive 
vrednote. Pri tem je poudarjena vloga dobrih medsebojnih odnosov, zdrave komunikacije in 
humanega spreminjanja drugačnosti. Kot eko šola je izbrala eko način življenja in odnosa do okolja. 
Sodelujemo tudi v projektih Comenius in Comenius regio. 
 
Za svoja prizadevanja postati učencem kvalitetna in prijazna šola je Osnovna šola Milojke Štrukelj 
prejela diplomo mestne občine Nova Gorica. 

 
 
 
OŠ KOPER 

Osnovna šola Koper deluje šestnajsto leto in v svojem obdobju beleži zavidljive rezultate na 
različnih področjih. Pretekla leta kot tudi letošnje so odlikovali odlični športni rezultati naših učenk 
in učencev tako na regionalnem kot državnem nivoju. 



Ob tem smo strokovni delavci šole uspešno zaključevali in vzpostavljali številne nove pedagoške 
projekte z željo, da bi bili v bodoče učni uspehi naših otrok čim višji, da bi bilo njihovo življenje med 
nami kar najbolj kvalitetno, odraženo v vrednotah poštenih, razmišljujočih, ustvarjalnih, delovnih 
in učečih se mladih ljudi. Starši in prijatelji šole, športniki, športne organizacije in klubi nam 
vseskozi tesno stojijo ob strani in nas pri realizaciji skupnih ciljev spodbujajo tako organizacijsko, 
kot tudi finančno, za kar se vsem resnično toplo zahvaljujemo. 

 
Veselijo nas vsakršni športni uspehi mladih, zato želimo, da bi tudi v nadalje skupno v našem 
poslanstvu dosegali najboljše. 

 
Vodja ekipe: Nastja Matešič, prof.šp.vzg. 
Trener ekipe: Walter Vatovec, prof.šp.vzg. 
 
 
 
 
 
 
 
 



OŠ IG 
                
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. 
Ob centralni šoli na Igu imamo še tri podružnične šole: OŠ IŠKA VAS, OŠ TOMIŠELJ, OŠ GOLO. 
Osnovno šolo Ig trenutno obiskuje 765 otrok. 
 
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, 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. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
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 učenci iste šole, letnik 2007 in mlajši. 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 15 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) 
10.30 ZBOR EKIP NA HODNIKU PRED GARDEROBAMI 
10.35 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 
              POZDRAV: EMA KOZIN, vrhunska športnica, slovenska profesionalna boksarka, svetovna 
              prvakinja v dveh težnostih razredih 
              KRATEK KULTURNI PROGRAM 
              PREDSTAVITEV SODNIKA 
URADNO ODPRTJE TEKMOVANJAI: 
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…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:zavecsport@gmail.com


  OKVIRNI URNIK TEKEM 

1.tekma ob 11.OO OŠ IG  OŠ DRSKA N.MESTO 

2.tekma ob 11.40 OŠ MILOJKE ŠTRUKELJ N.G OŠ KOPER 

3.tekma  ob 12.20 OŠ IG OŠ MILOJKE ŠTRUKELJ N.G. 

4.tekma ob 13.00 OŠ DRSKA N.MESTO  OŠ KOPER 

5.tekma ob 13.40 OŠ KOPER OŠ IG 

6.tekma ob 14.20 OŠ MILOJKE ŠTRUKELJ N.G. OŠ DRSKA N.MESTO 

15.00 RAZGLASITEV REZULTATOV IN PODELITEV POKALOV  IN PRIZNANJ.  
Podeljevalec pokalov in priznanj Matej Kabaj, podpredsednik  Športne zveze Ig. 
 
 
 
 
ORGANIZACIJSKI ODBOR 
Sodniška služba: delegirana s strani Nogometne zveze Slovenije 
Zapisničarki: Urša Rupert, Monika Jamnik, OŠ Ig 
Časomerilca: Aljaž Ambrož, Jan Štrumbelj, 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: Nedeljko Ošap, OŠ Ig 
Redarska služba: Boris Bošnjak in učenci izbirnega predmeta Nogomet, OŠ Ig. 
Pritožbena komisija: Vasja Zajc, Fernandez Moyano, Nastja Matešič, Stanko Zavec 
Vodja tekmovanja: 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

 

                                                                                                                

 

 


