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ŠPORTNE IGRE ZAPOSLENIH 2020 

 

Šport, sprostitev in zabava, enačba je vedno prava. Posamično ali v ekipi, sami ali v dvoje… 
za vse imamo pravi odgovor. Prijavite se s sodelavci, prijatelji, sotekmovalci in s pravo ekipo 
doživite svojo olimpijsko izkušnjo. Sprostite se v družbi in odložite službene skrbi. Na 
tekmovališčih se bomo borili, na razglasitvi najboljših družili in veselili.  

ŠPORTNA ZVEZA OBČINE HRPELJE - KOZINA spodbuja in omogoča, da se povežemo in 
skupaj sestavimo ekipe, ter se prijavimo na Športne igre zaposlenih! 

Morda ravno mi tudi zmagamo kakšno tekmo in odnesemo pokal, ki bo zagotovo lep okras 
in ponos naše športne sredine. Trudili se bomo, da morebitnim našim zmagovalcem 
sklepne prireditve zagotovimo posebne ugodnosti pri udeležbi športnih iger zaposlenih na 
evropski ali svetovni ravni. Naj tudi tukaj velja načelo “deluj lokalno, razmišljaj globalno”. 
Pridružite se nam! 

PROGRAM TEKMOVANJ  

Športne igre zaposlenih predstavljajo tekmovanje v petih olimpijskih panogah*, 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 3 x 3, 3 igralci (ekipa max 5 igralcev), turnirski sistem, igra: do 15 točk oz. 12 
min + zlati koš v primeru neodločenega izida; vsaka ekipa igra min 3 in max 6 tekem.  

 Odbojka, 6 igralcev (ekipa max 10 igralcev), turnirski sistem, igra na 2 dobljena niza 
(21 točk), vsaka ekipa igra min 3 in max 6 tekem.  

 Tenis, posamezno; kategoriji: moški, ženske; sistem na izpadanje, igra: število 
dobljenih setov.  

 Tek, 600 m - 2400 m; tekmovanje na čas. 
*ter panoga po izbiri, ob dovolj velikem številu prijavljenih ekip (npr. badminton, 
kegljanje, balinanje…) 

KDAJ IN KJE  

Športne igre zaposlenih potekajo v 10-ih krajih po Sloveniji:  

BREŽICE - 16. 5.; NOVA GORICA - 23. 5.; KOPER - sobota, 30. 5. 2020; VELENJE - 6. 6.; 
MORAVSKE TOPLICE - 20. 6.; LJUBLJANA - 5. 9.; POSTOJNA - sobota, 5. 9. 2020; MARIBOR 
- 12. 9.; JESENICE - 19. 9. in NOVO MESTO, četrtek, 1. 10. 2020 - 1. OKTOBER: DAN 
SLOVENSKEGA ŠPORTA - zaključna prireditev FINALE ZMAGOVALCEV REGIJSKIH 
DOGODKOV 

Podjetja se lahko prijavite še na: igrezaposlenih.olympic.si 
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POTEK DOGODKOV  

Vsi dogodki potekajo ob sobotah; organizacija posameznega dogodka je prepuščena 
regionalnemu organizatorju, ki izhaja iz osnovne časovnice dogodkov: 

 

830 900 930 930 - 1300 1300 - 1500 
registracija uradna 

otvoritev 
kratek 
sestanek s 
koordinatorji 
posameznih 
tekmovanj in 
odhod na 
tekmovališča 

potek tekmovanj 
 

podelitev priznanj in nagrad 
najboljšim, pogostitev in 
druženje 
 

     
 

KAJ MORAM VEDETI, če želim sodelovati kot član in del ekipe športne zveze  

Rok za prijave:  1. maj 2020   

Kje se prijavim:  sportna.zveza@gmail.com  

Startnina:   udeležba je brezplačna 

Kot udeleženec prejmem:  

• diplomo za udeležbo, spominsko majico, topli obrok,  
• najboljše čakajo medalje in pokali,  
• gre pa za druženje in zabavo, ter super občutek, da sem naredil nekaj dobrega zase 

v družbi sodelavcev in prijateljev. Zato ne smem pozabiti: šport in druženje za vse 
generacije; ne le na tem dogodku, temveč vsak dan in vse leto. 

Športne igre zaposlenih se v Sloveniji izvajajo na regionalni in nacionalni ravni. Slovenija pa 
je preko OKS - ZŠZ članica evropskega in svetovnega združenja, zato si prizadevamo, da bi 
redno sodelovali tudi na mednarodni ravni, ki enako kot olimpijske igre, potekajo v zimski 
in letni različici. Prizadevamo si, da bi udeležence Športnih iger zaposlenih v Sloveniji 
aktivno podprli pri sodelovanju na igrah mednarodne ravni: 

SVETOVNE ATENE 2020, 17-27 junij 2020 http://www.athens2020.org/  

EVROPSKE ARNHEM, 23-27 junij 2021 arnhem2021.nl/nl/ 

 

Dodatne info/kontakt sportna.zveza@gmail.com 

PODJETJA, KI SAMA SESTAVITE EKIPO SE PRIJAVITE VSAJ TEDEN DNI PRED IZBRANIM 
DOGODKOM NA igrezaposlenih.olympic.si  


