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MED DVEMA OGNJEMA 2014/2015 
 
Projekt med dvema ognjema je namenjen mlajšim osnovnošolcem  starosti med 7 in 12 let, ki 
se izvaja z namenom razvoja motoričnih spretnosti in pridobivanja izkušenj v skupinskih 
športnih dejavnostih. Med dvema ognjema je namreč idealna igra, v kateri se otroci spoznajo 
z igro z žogo in ekipno športno dejavnostjo obenem. Poleg športnih aktivnosti se sodelavci 
Zavoda ŠKL trudimo najmlajšim ponuditi tudi spremljevalne izobraževalno-vzgojne aktivnosti, 
ki bi obisk celodnevne prireditve naredile še bolj zabaven in nepozaben. 

Organizator 

Zavod ŠKL, Brezovce 9, 1236 Trzin 
Spletna stran: www.skl.si/mdo 
 
Termini in lokacije prireditev 
V šolskem letu 2014 / 2015 se bo v Sloveniji od novembra do aprila odvilo 4-8 področnih 
prireditev ter finalna prireditev ŠKL Med dvema ognjema v maju 2015. Prireditve bodo 
potekale na različnih šolah po Sloveniji. 
 
Datumi in lokacije prireditev (oziroma šole gostiteljice) bodo objavljeni takoj po zaključku 
prijav. 

Starostne skupine 

Na vsaki prireditvi lahko sodelujejo naslednje starostne skupine: 
 

• 1. in 2. razred, 

• 3. in 4. razred , 

• 5. in 6. razred.  

 
 
Sistem prireditev 
Prireditve ŠKL Med dvema ognjema potekajo v obliki regijskih prireditev po naslednjem 
postopku: 
1. Prijava posamezne osnovne šole (s poljubnim številom ekip) v projekt ŠKL Med dvema 
ognjema do 24. oktobra 2014 preko e-mail naslova marko.meden@skl.si 
2. Prireditve ŠKL Med dvema ognjema potekajo regijsko, približno enkrat mesečno. 
Organizator prireditve je Zavod ŠKL ob pomoči šole gostiteljice.  
3. Najbolje uvrščene ekipe posamezne prireditve se uvrstijo na finalno prireditev ŠKL 
Med dvema ognjema, ki poteka v maju. 
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Zabavni in izobraževalni program 
V okviru posameznih prireditev se bo poleg tekmovanja v igri med dvema ognjema odvijal 
tudi zabavni program z različnimi zanimivimi nastopi in ustvarjalne delavnice za vse 
udeležence prireditev. 
 
Pravila tekmovanja 
Pravila tekmovanja so objavljena na spletni strani www.skl.si/mdo.   

Priznanja in nagrade  

Ob prijavi v projekt ŠKL Med dvema ognjema bo šola za vsako prijavljeno ekipo prejela po tri 
igralne žoge. 
 
Vsi otroci, ki bodo sodelovali na prireditvah ŠKL Med dvema ognjema, bodo prejeli spominska 
darila, medalje in priznanje. Najboljše tri ekipe v posamezni starostni skupini pa bodo prejele 
tudi pokale. Na vsaki prireditvi bo razglašena tudi naj »Fair play« ekipa, ki bo prejela pokal. 
Poleg naštetega zmagovalci vsake starostne skupine na finalni prireditvi prejmejo še prehodni 
pokal. 
 
V preteklih sezonah smo uvedli tudi novost, in sicer naslov za »NAJBOLJ KUL« ekipo, ki ga je 
osvojila tista ekipa, ki je bila najbolj organizirana (ima s seboj navijače, najlepše in največje 
napise, plakate, transparente, so odeti v enake barve in imajo s sabo tudi maskoto, se 
obnašajo športno itd.). Tudi »Najbolj kul ekipa« prejme pokal. 
 

Medijska pokritost projekta 

ŠKL bo poskrbel za medijsko pokritost projekta ŠKL Med dvema ognjema. O vseh prireditvah 
bodo objavljeni prispevki v TV oddaji ŠKL na KANALU A, na spletnih straneh www.skl.si  in 
www.skl.si/mdo , ter v »E-novičniku«, ki bo na vse e-naslove v bazi ŠKL poslan dvakrat 
mesečno ter na FB strani ŠKL. 
 

Financiranje tekmovanja 

Z namenom pokrivanja osnovnih stroškov tekmovanja se šolam zaračuna prijavnino za 
posameznega tekmovalca. Prijavnina za udeležbo ekipe na prireditvi znaša 8 € na otroka. 
Prijavnino šola poravna pred vsako posamezno prireditvijo do za to določenega datuma. 
 
V prijavnino je vključena malica in brezalkoholna pijača za vsakega udeleženega otroka ter za 
dogovorjeno število spremljevalcev. 
 
Vsi otroci na tekmovanju prejmejo diplomo za sodelovanje, spominsko medaljo in darilce oz. 
nagrado v obliki srečelova. Vsem otrokom je zagotovljena tudi udeležba na ustvarjalnih 
delavnicah, ter ogled zabavnega programa pred razglasitvijo rezultatov (npr. nastopi 
akrobatskih skupin, gledališke predstave itd.). 
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Udeležba na finalni prireditvi je za ekipe, ki se uvrstijo na finalno prireditev, brezplačna. 

Prijave 

Šole se v tekmovanje lahko prijavijo preko e-mail naslova marko.meden@skl.si  
 
Rok za prijavo šole s poljubnim številom ekip v tekmovanje ŠKL Med dvema ognjema je 
24. oktober 2014!  

Obveznosti šole 

Šola se lahko v tekmovanje prijavi s poljubnim številom ekip, edini pogoj za prijavljene šole 
pa je, da se udeležijo najmanj ene prireditve ŠKL Med dvema ognjema z vsaj eno ekipo. 

Soorganizacija prireditev 

Posamezna šola se lahko poleg udeležbe na prireditvi prijavi tudi za gostiteljico oziroma 
soorganizatorico posamezne prireditve.  
 
Vse šole, zainteresirane za gostitev ali soorganizacijo prireditve ŠKL Med dvema ognjema, 
naj svojo namero sporočijio v e-mailu, ob prijavi ekip. 
 
 
Na svidenje na prireditvi ŠKL Med dvema ognjema! 
 
 
Marko Meden 
 


