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Datum: 19. 5. 2022

Koordinatorjem programa Mali sonček 
iz ljubljanskih vrtcev

RAZPIS SPOMLADANSKIH KROSOV ZA LJUBLJANSKE VRTCE

Mestna občina Ljubljana in izvajalec krosov Smučarsko društvo Novinar v mesecu maju vabita ljubljanske 
vrtce na spomladanski kros.

Prireditelj: Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju MOL)
Izvajalec:  Smučarsko društvo Novinar, Staničeva 41, Ljubljana, 
Kontaktna oseba: Iztok Zajc, iztok.zajc@novinar-drustvo.si, tel: 040 437 442
Razpis in prijave: http://www.novinar-drustvo.si/news/spomladanski-kros-za-vrtce-2022/

Vrtci se prijavite na lokacijo, ki vam je najbližja ali vam terminsko najbolj ustreza. Na elektronsko 
prijavnico je potrebno obvezno napisati termin  krosa. Prijavnico je potrebno izpolniti za vsako posamezno 
skupino posebej.

Krosi bodo potekali po sledečem razporedu:

TERMIN ŠPORTNI OBJEKT

23.05.2022 Ponedeljek ŠPORTNI PARK SVOBODA, Gerbičeva 61, Ljubljana
24.05.2022 Torek TIVOLI za bazenom, Celovška 25, Ljubljana
25.05.2022 Sreda HIPODROM STOŽICE, Stožice 28, Ljubljana
26.05.2022 Četrtek RAGBY KLUB EMONA, Jakčeva 2, Ljubljana

01.06.2022 Sreda RAGBY KLUB EMONA, Jakčeva 2, Ljubljana (dodaten termin)

KATEGORIJE a) deklice letnik 2018 in mlajše   b) dečki letnik 2018 mlajši            300 m
c) deklice letnik 2017                   d) dečki letnik 2017                            400 m
e) deklice letnik 2016 in 2015      f) dečki letnik 2016 in 2015    400 m

g)  strokovni delavci in spremljevalci     (ženske in moški)                                                                   400 m

PRIJAVE :  Izpolnite elektronsko prijavnico na http://www.novinar-drustvo.si/prijavnica-kros/
najkasneje do:
petka, 20.05.2022, do 10. ure za vse termine in tudi krose v lastni izvedbi.
Dodatne informacije:
e: info@novinar-drustvo.si, m: 040 775 779, t: 01 434 70 12 

PROPOZICIJE: Vsak tekmovalec mora imeti tekmovalni kartonček s podatki: ime in priimek, 
kategorija (letnik rojstva), naziv vrtca in enote.
Kartončke velikosti  10 x 6 cm, naj imajo otroci na vrvici okoli vratu.
Število prijav ni omejeno.



PROGRAM: 9.00-9.15 prihod udeležencev,
9.15 skupno ogrevanje (ples in gimnastične vaje),
9.30 štart krosa po kategorijah ter podelitev nagrad in diplom,
11.00-11.30 slikanje na zmagovalnih stopničkah in zaključek krosa.

Vabimo vas, da pripeljete otroke na tekanje v naravi v čim večjem številu.

Prijazen pozdrav,

Pripravila:
Dušanka Kolčan
Strokovna sodelavka
dusanka.kolcan@ljubljana.si 01 306 4603

Marko Lebar
Vodja oseka za programe športa
                                                                                                                           Marko Kolenc
                                                                                                                    Sekretar - vodja oddelka
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