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JAVNI ZAVOD ZA 

KULTURO, MLADINO IN 

ŠPORT LITIJA  

Trg na Stavbah 8a 

1270 Litija                                                       

 

                                    MŠ:  6301819000 

DŠ:  13109154 

TRR: SI56 0110 0600 0069 475 

          

 

RAZPIS ZA SODELOVANJE NA LITIJSKEM TEKU 2022 

 

V SOBOTO, 11.6.2022 
 

 

Program: 
I. 8.30 tek na 10 km, 

a) Moški – st. kategorije: do 30 let, od 31 do 45 let, od 46 do 60 let, od 61 let in starejši, 

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

II. 8.40 ekipni tek za prehodni občinski pokal, 5,6 km in posamični tek srednješolcev na 3,6 km; 

III. 10.30  promocijski družinski tek predšolskih otrok s starši, 200 m; 

IV. 10.55 šolski rekreacijski tek, I. triada,  400 m; DEČKI 

V. 11.05 šolski rekreacijski tek, I. triada,  400 m; DEKLICE 

VI. 11.15 šolski ekipni tek  za prehodni občinski pokal in posamični tek osnovnošolcev, II. triada,  

1000 m; DEČKI 

VII. 11.25 šolski ekipni tek  za prehodni občinski pokal in posamični tek osnovnošolcev, II. triada,  

1000 m; DEKLICE 

VIII. 11.35 šolski ekipni tek  za prehodni občinski pokal in posamični tek osnovnošolcev, III. triada,  

1000 m; DEČKI 

IX. 11.45 šolski ekipni tek  za prehodni občinski pokal in posamični tek osnovnošolcev, III. triada,  

1000 m; DEKLICE 

X. 12.00 . Tajin tek, 1000 m. 

Informacije o trasi posamezne kategorije in ostale informacije so dosegljive na spletni strani 

sport.zkms-litija.si 

 

Prijave: litijskitek.si. Prijava je mogoča do vključno 1.6.2022 

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

 

 

 

Alan Hajrić         

Organizator  

Tel.: 051 360 160 

 

 

http://sport.zkms-litija.si/
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PRAVILA LITIJSKEGA TEKA 2022 

 

PROMOCIJSKI DRUŽINSKI TEK PREDŠOLSKIH OTROK S STARŠI 

 

Startnina: Je ni. 

Pravila teka: Vsak otrok obvezno teče s spremstvom (vzgojiteljica ali starši).  

Nagrade: Vsak otrok prejme medaljo za udeležbo na teku.  

   

ŠOLSKI EKIPNI TEKI ZA PREHODNI OBČINSKI POKAL 

 

Prijave: litijskitek.si. Prijava je mogoča do vključno 27.5.2022 

Startnina: Je ni 

Pravila teka: Sodeluje lahko vsaka osnovna šola, katero v 2. in 3. triadi zastopa vsaj 6 

tekmovalcev (vsaj 3 deklice in vsaj 3 dečki). Skupno mora torej nastopati najmanj 12 tekačev. 

Vsaka triada bo tekla ločeno. Skupna uvrstitev šole bo temeljila na najboljšem skupnem času 

12 tekačev posamezne šole. Vsaka šolska ekipa mora imeti ustrezno spremstvo svojih 

mentorjev, za prijave šolskih ekip poskrbijo šole najkasneje do  27.5.2022. Istočasno s šolskim 

ekipnim tekom bo potekal tudi posamični tek osnovnošolcev. Tekmovalci prijavljeni v šolski 

ekipni tek avtomatično sodelujejo tudi v posamičnem teku osnovnošolcev. 

Nagrade: Šola zmagovalka prejme prehodni občinski pokal. Tekmovalci šole zmagovalke 

prejmejo denarno nagrado v višini 150€. Vsi tekmovalci prejmejo spominsko torbo. 

 

 

POSAMIČNI TEK OSNOVNOŠOLCEV 

 

Prijave: litijskitek.si. Prijava je mogoča do vključno 27.5.2022 

Startnina: Je ni 

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. 

Nagrade: Vsak tekmovalec 1. triade prejme spominsko medaljo, 2. in 3. triada prejme 

spominsko torbo. Prvi trije v 2. triadi in 3. triadi prejmejo medalje. 

 

 

 

 

 

 

http://sport.zkms-litija.si/
http://sport.zkms-litija.si/
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POSAMIČNI TEK SREDNJEŠOLCEV 

 

Prijave: litijskitek.si. Prijava je mogoča do vključno 27.5.2022 

Startnina: Je ni 

Pravila teka: Sodeluje lahko vsak srednješolec. Tekmovalci bodo razvrščeni v kategoriji glede 

na spol. Na voljo sta kategoriji: 

1. Srednješolci dekleta  

2. Srednješolci fantje  

Nagrade: Vsak tekmovalec prejme spominsko torbo. Prvi trije v obeh kategorijah prejmejo 

medalje. 

 

TEK   NA   10 KM 

 

Prijave: litijskitek.si. Prijava je mogoča do vključno 1.6.2022. Prijava na dan prireditve od 7.00 

do 8.00, startnina znaša 20 €. 

Startnina:  

 Plačilo do 1.6.2022 Plačilo dne 11.6. 2022 

Tek 10km 10€ 20€ 

 

Od 1.6.2022 do vključno 10.6.2022 prijava ni možna! Tekmovalec lahko plačilo prijavnine po 

opravljeni elektronski prijavi opravi z bančnim nakazilom ali z osebnim plačilom v prostorih 

Kulturnega centra Litija, Trg na Stavbah 8a, Litija.  

 

Podatki za bančno nakazilo: 

Plačilo je možno izvršiti z izpolnitvijo UPN plačilnega naloga (položnica). 

Koda namena: OTHR 

Namen: Ime in priimek tekmovalca 

Rok plačila: do 1.6.2022 

Znesek: 10,00 € 

Prejemnik: ZKMŠ Litija  

Naslov: Trg na Stavbah 8a, 1270 Litija  

IBAN: SI56 0110 0600 0069 475 

Koda banke:  BSLJSI2X 

Referenca: 214 -2022 

Prevzem štartnih številk: tekmovalci iz Litije in okolice prevzamete štartno številko v 

prostorih enote za šport Litija, Trg na Stavbah 8a  od srede 6. junija do vključno petka 9. junija 

od 9.00 - 16.30. 

Tekmovalci lahko štartne številke prevzamete tudi v soboto, 11. junija 2022, med 7.00 in 8.00.  

Pravila teka: Sodelujejo lahko udeleženci vseh starosti. Tekmovalci bodo razvrščeni glede na 

starost in spol v naslednje kategorije: 

 

 

 

 

http://sport.zkms-litija.si/
http://sport.zkms-litija.si/
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1. Moški: 

a) do 30 let. 

b) 31 – 45 let. 

c) 46 – 60 let. 

d) 61+ let. 

 

2. Ženske 

a) do 30 let. 

b) 31 – 45 let. 

c) 46 – 60 let. 

d) 61+ let. 

 

Nagrade: Vsak tekmovalec prejme spominsko torbo, prvi trije v vsaki kategoriji prejmejo 

medalje. Absolutni zmagovalec in absolutna zmagovalka teka na 10 km prejmeta tekaške 

superge HOKA ONE ONE po izbiri .  

Vračanje startnine: Vračilo startnine je možno najkasneje do 1.6.2022. Po prireditvi startnine 

ne vračamo oziroma le z zdravniškim potrdilom.  
OPOZORILO: Limit proge je 1:30:00! Po tem času se bodo tekači s proge sprehodili v 

spremstvu. 

 

EKIPNI TEK  5,6 KM 

 

Prijave: litijskitek.si. Prijava bo mogoča do vključno 1.6.2022. Prijava na dan prireditve od 

7.00 do 8.00, startnina znaša 40 €. Ekipo na tekmovanje prijavi en član ekipe. 

Startnina: 40 € za ekipo. Od 1.6.2022 do vključno 10.6.2022 prijava ni možna! Tekmovalci 

lahko plačilo prijavnine po opravljeni elektronski prijavi opravijo z bančnim nakazilom ali z 

osebnim plačilom v prostorih Kulturnega centra Litija, Trg na Stavbah 8a, Litija. 

 

 

Podatki za bančno nakazilo: 

Plačilo je možno izvršiti z izpolnitvijo UPN plačilnega naloga (položnica). 

Koda namena: OTHR 

Namen: Ime in priimek ekipe 

Rok plačila: do 1.6.2022 

Znesek: 40,00 € 

Prejemnik: ZKMŠ Litija  

Naslov: Trg na Stavbah 8a, 1270 Litija  

IBAN: SI56 0126 0600 0001 495 

Koda banke:  BSLJSI2X 

Referenca: 214 - 2022 

Prevzem štartnih številk: tekmovalci iz Litije in okolice prevzamete štartno številko v 

prostorih enote za šport Litija, Trg na Stavbah 8a  od srede 6. junija do vključno petka 9. junija 

od 9.00 - 16.30. 

Tekmovalci lahko štartne številke prevzamete tudi v soboto, 11. junija 2022, med 7.00 in 8.00.  

http://sport.zkms-litija.si/


 
 
 
 
 
 
 

5 
 

Pravila teka: ekipo 4 članov sestavljajo: 2 moška in 2 ženski oziroma v ekipi morata biti 

najmanj 2 tekmovalca ženskega spola. Vsi člani ekipe morajo preteči celotno traso proge, kot 

rezultat ekipe šteje čas zadnjega tekača.  

Nagrade: Vsi tekmovalci prejmejo spominske torbe. Prve tri uvrščene ekipe prejmejo priznanja 

in praktične nagrade. Najbolje uvrščena ekipa, ki zastopa društvo registrirano v Občini Litija,   

dobi prehodni ekipni občinski pokal in prejme denarno nagrado v višini 150€.  

Vračanje startnine: Vračilo startnine je možno najkasneje do 1.6.2022. Po prireditvi startnine 

ne vračamo oziroma  le z zdravniškim potrdilom.  

 

 

8. TAJIN TEK 

 

Prijave: tatjana17991@gmail.com. Prijava je mogoča do vključno 1.6.2022. 

Startnina: Je ni 

Pravila teka: Sodelujejo lahko vsi zainteresirani posamezniki ne glede na starost in spol. Tek 

je ne-tekmovalne narave, zato se meritve ne bodo izvajale.  

Nagrade: Zaradi ne-tekmovalne narave Tajinega teka, se bodo nagrade podelile trem 

naključnim tekmovalcem.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Na startu in ob progi bo na voljo voda, na cilju sadje. Tekmovalce v vseh kategorijah bodo 

usmerjali prostovoljci ob progi.  

 

Na prizorišču bo prostor za preoblačenje, za garderobo organizator ne prevzema odgovornosti.  

 

Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj za odrasle bo ob 10.10, za osnovnošolske teke 

12.20 na prireditvenem prostoru.  Uradni rezultati bodo objavljeni na spletni strani javnega 

zavoda litijskitek.si. Rok za pritožbe v zvezi z nepravilnostmi ali nespoštovanja pravil med 

samim tekom je največ 15 min po končanem teku pri organizatorju teka.  

 

ZDRAVSTVENO VARSTVO Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost. Mladoletni 

in otroci tekmujejo na odgovornost starša ali skrbnika. Na samem prizorišču bo prisotna 

dežurna zdravniška služba.  

 

Organizator si pridržuje pravico spremembe tega razpisa. 
 

Vse dodatne informacije so na voljo na: litijskitek.si ali tel. št.:051 360 160.  

http://sport.zkms-litija.si/
http://sport.zkms-litija.si/

