
 

 

 

 

 

 

 

 
JAVNI ZAVOD ZA 
KULTURO, MLADINO IN 
ŠPORT LITIJA  
Trg na Stavbah 8a 
1270 Litija                                                      
 

                                   
 

MŠ:  6301819000 
DŠ:  13109154 
TRR: SI56 0126 0600 0001 495 
 

 

RAZPIS ZA SODELOVANJE NA LITIJSKEM TEKU 2015 
 

I. 9.00 posamični tek starejših od 19 let po st. kategorijah in spolu, 10 km, 
a) Moški – st. kategorije: od 19 do 30 let, od 31 do 45 let, od 46 do 60 let, od 

61 let in starejši, 
b) Ženske – st.kategorije: od 19 do 30 let, od 31 do 45 let, od 46 do 60 let, od 

61 let in starejše; 
II. 9.10 odrasli ekipni tek za ekipni prehodni občinski tekaški pokal, 5,6 km in posamični 

tek srednješolcev 15 – 18 let po spolu, 3,6 km; 
III. 10.30  promocijski družinski tek predšolskih otrok skupaj s starši, 200 m; 
IV. 10.45 šolski ekipni tek za šolski prehodni občinski tekaški pokal in posamični tek 

osnovnošolcev, I. triada,  400 m; 
V. 11.00 šolski ekipni tek  za šolski prehodni občinski tekaški pokal in posamični tek 

osnovnošolcev, II. triada,  1000 m; 
VI. 11.20 šolski ekipni tek  za šolski prehodni občinski tekaški pokal in posamični tek 

osnovnošolcev, III. Triada,  1700 m; 
VII. 11.45 1. Tajin tek, 1700 m. 

 
Informacije o trasi posamezne kategorije in ostale informacije so dosegljive na spletni strani 
www.zkms-litija.si. 
 
Prijave: na spletni strani www.zkms-litija.si po 1.5.2015. 
 
Vse občane obveščamo, da bo na dan prireditve, 13.6.2015 od 08.30 do 13.00 zaprta cesta 
Litija – Podšentjur – Pogonik. Prosimo za potrpežljivost in razumevanje ter vabimo k 
udeležbi na teku.  

Organizator teka: Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija. 

 
PRAVILA LITIJSKEGA TEKA 2015 
 
PROMOCIJSKI DRUŽINSKI TEK PREDŠOLSKIH OTROK SKUPAJ S STARŠI 
 
Pravila teka: Vsak otrok obvezno teče s spremstvom (vzgojiteljica ali starši).  
 
Startnina: Je ni. 
 



 

 

 

 

 

 

 

Nagrade: Vsak otrok prejme medaljo za udeležbo na teku.  
 
Prijave: je ni  
 
 
ŠOLSKI EKIPNI TEKI ZA PREHODNI TEKAŠKI POKAL 
 
Pravila teka: Sodeluje lahko vsaka osnovna šola, katero v vsaki triadi zastopa vsaj 6 
tekmovalcev (vsaj 3 deklice in vsaj 3 dečki). Skupno mora torej nastopati najmanj 18 tekačev. 
Vsaka triada bo tekla ločeno. Skupna uvrstitev šole bo temeljila na točkah, ki jih bo glede na 
uvrstitev prispeval vsak tekač. Prvo mesto bo prineslo največ točk, vsaka nadaljnja uvrstitev 
pa sorazmerno manj točk. Upoštevali se bodo vsi tekači v posamezni triadi. Vsaka šolska 
ekipa mora imeti ustrezno spremstvo svojih mentorjev, za prijave šolskih ekip poskrbijo šole 
najkasneje 3 dni pred izvedbo teka. Istočasno s šolskim ekipnim tekom bo potekal tudi 
posamični tek osnovnošolcev. Tekmovalci prijavljeni v šolski ekipni tek avtomatično 
sodelujejo tudi v posamičnem teku osnovnošolcev. 
 
Startnina: Je ni 
 
Nagrade: Šola zmagovalka prejme prehodni občinski tekaški pokal, kamor bomo vgravirali 
njeno ime. Tekmovalci šole zmagovalke prejmejo nagradni izlet. Najboljši trije posamezniki 
med dečki in najboljše tri posameznice med deklicami v vsaki triadi prejmejo medalje. Vsi 
tekmovalci prejmejo spominske majice. 
 
Prijave: na spletni strani zkms-litija.si po 1.5.2015. Prijava bo mogoča do vključno 10.6.2015 
 
POSAMIČNI TEK OSNOVNOŠOLCEV 
 
Pravila teka: Sodeluje lahko vsak posameznik, ki obiskuje OŠ. Tekmovalci bodo razvrščeni 
v kategorijo glede na triado, ki jo obiskujejo in spol. Posamični tek osnovnošolcev bo potekal 
hkrati s šolskim ekipnim tekom. Tekmovalci prijavljeni samo v posamični tek osnovnošolcev 
ne zastopajo nobene osnovne šole. Na voljo bodo naslednje kategorije: 
 

1. Prva triada deklice 6-9 let. 
2. Prva triada dečki 6-9 let. 
3. Druga triada deklice 9-12 let . 
4. Druga triada dečki 9-12 let. 
5. Tretja triada deklice 12-15 let. 
6. Tretja triada dečki 12-15 let. 

 
Startnina: Je ni 
 
Nagrade: Vsak tekmovalec prejme spominsko majico. Prvi trije v vsaki kategoriji prejmejo 
medalje in simbolične nagrade. 
 



 

 

 

 

 

 

 

Prijave: na spletni strani zkms-litija.si po 1.5.2015. Prijava bo mogoča do vključno 
11.6.2015. 
 
Zadnji dan za prijave je četrtka 11.6.2015. Po tem datumu prijava ni več mogoča. 
 
 
POSAMIČNI TEK SREDNJEŠOLCEV 
 
Pravila teka: Sodeluje lahko vsak srednješolec. Tekmovalci bodo razvrščeni v kategoriji 
glede na spol. Tako bosta na voljo naslednji kategoriji: 
 

1. Srednješolci dekleta 15-19 let 
2. Srednješolci fantje 15-19 let 

 
Startnina: Je ni 
 
Nagrade: Vsak tekmovalec prejme spominsko majico. Prvi trije v obeh kategorijah prejmejo 
medalje in praktične nagrade. 
 
Prijave: na spletni strani zkms-litija.si po 1.5.2015. Prijava bo mogoča do vključno 
11.6.2015. 
 
Zadnji dan za prijave je sreda 11.6.2015. Po tem datumu prijava ni več mogoča. 
 
 
POSAMIČNI TEK STAREJŠIH OD 19 LET 
 
Pravila teka: Sodeluje lahko vsak posameznik starejši od 19 let. Tekmovalci bodo razvrščeni 
glede na starost in spol v naslednje kategorije: 
 

1. Moški: 
a) 19 – 30 let. 
b) 31 – 45 let. 
c) 46 – 60 let. 
d) 61+ let. 

2. Ženske 
a) 19 – 30 let. 
b) 31 – 45 let. 
c) 46 – 60 let. 
d) 61+ let. 
 

Startnina: 10€. Tekmovalec lahko plačilo prijavnine po opravljeni elektronski prijavi opravi 
z bančnim nakazilom (navodila spodaj) ali z osebnim plačilom v prostorih Mladinskega 
centra Litija, Ponoviška 12, Litija.  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Podatki za bančno nakazilo: 

 
Naziv prejemnika: ZKMŠ Litija 
Račun prejemnika: IBAN SI56 0126 0600 0001 495  
Namen: plačilo prijavnine za litijski tek 2015 
 
Nagrade: Vsak tekmovalec prejme spominsko majico, prvi trije v vsaki kategoriji prejmejo 
medalje in priložnostne nagrade. Absolutni zmagovalec in absolutna zmagovalka teka na 10 
km prejmeta po 100€. 
 
Prijave: na spletni strani zkms-litija.si po 1.5.2015. Prijava bo mogoča do vključno 
11.6.2015. 
 
Zadnji dan za prijave je četrtek 11.6.2015. Po tem datumu prijava ni več mogoča. 
 
 
EKIPNI SKUPINSKI TEK STAREJŠIH OD 19 LET 
 
Pravila teka: ekipo 4 članov sestavljajo 4 odrasli starejši od 19 let. Od tega obvezno: 2 
moška in 2 ženski. Ekipe lahko sestavijo društva, šole, podjetja, zavodi, firme ali pa 4 
posamezniki v neformalni skupini. Vsi člani ekipe morajo preteči celotno traso proge, v 
skupni rezultat se upošteva seštevek vseh časov vseh članov v skupini.   
 
Startnina: 40€/ekipa. Tekmovaleci lahko plačilo prijavnine po opravljeni elektronski prijavi 
opravijo z bančnim nakazilom (navodila spodaj) ali z osebnim plačilom v prostorih 
Mladinskega centra Litija, Ponoviška 12, Litija.  
 
Podatki za bančno nakazilo: 

 
Naziv prejemnika: ZKMŠ Litija 
Račun prejemnika: IBAN SI56 0126 0600 0001 495  
Namen: plačilo prijavnine za litijski tek 2015 
 
Nagrade: Vsi tekmovalci prejmejo spominske majice. Prve tri uvrščene ekipe prejmejo 
priznanja in praktične nagrade. Najbolje uvrščena ekipa iz litijske občine (vsi člani ekipe 
morajo imeti stalno prebivališče v Občini Litja) dobi prehodni občinski ekipni tekaški pokal 
na katerega bomo vgravirali njihovo ime. 
 
Prijave: na spletni strani zkms-litija.si po 1.5.2015. Prijava bo mogoča do vključno 
11.6.2015. 
 
Zadnji dan za prijave je četrtek 11.6.2015. Po tem datumu prijava ni več mogoča. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

1. TAJIN TEK 

 
Pravila teka: Sodelujejo lahko vsi zainteresirani posamezniki neglede na starost in spol. Tek 
je netekmovalne narave, zato se meritve ne bodo izvajale.  
 
Startnina: Je ni 
 
Nagrade: vsi prijavljeni tekmovalci prejmejo zahvale za udeležbo. Najboljši trije prejmejo 
medalje in simbolične nagrade. 
 
Prijave: na spletni strani zkms-litija.si po 1.5.2015. Prijava bo mogoča do vključno 
11.6.2015. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Na startu in ob progi bo na voljo voda. Tekmovalce v vseh kategorijah bodo usmerjali 
prostovoljci ob progi. Po končanem teku bo vsak tekmovalec prejel sendvič in sadje. 
 
Na prizorišču bo postavljen šotor za preoblačenje, za garderobo in hrambo osebnih predmetov 
organizator ne prevzema odgovornosti.  
 
Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj bo ob 12.15 na prireditvenem prostoru.  Uradni 
rezultati bodo objavljeni na spletni strani javnega zavoda zkms-litija.si. Rok za pritožbe v 
zvezi z nepravilnostmi ali nespoštovanja pravil med samim tekom je največ 15 min po 
končanem teku pri organizatorju teka. Prehodna tekaška pokala bosta podeljena na prireditvi 
ob občinskem prazniku, v ponedeljek 15.6.2015. 
 
V soboto, 13.6.2015 od 8.00 do 13.00 vse občanke in občane vabimo tudi na Festival 

skupnosti, s kulturno družabnim programom in pokušino domačih dobrot na stojnicah 

v starem mestnem jedru.  
 
Vse dodatne informacije so na voljo na: sport@zkms-litija.si tel. št.: 051-443-410, po 1.5. 
2015 pa tudi na spletni strani zkms-litija.si. 
 


