
SKLEPI OBČINSKE KOMISIJE ZA IZVEDBO VAŠKIH IGER 
 

 
1. Na vaške igre se lahko prijavi posamezna krajevna skupnost. 

 
2. Ekipa organizatorka vaških iger pri vsaki igri nastopa prva kot demonstratorka iger in tekmuje izven 

konkurence. 
 

3. Na vaških igrah morajo biti pri igri vlečenje vrvi vsi prijavljeni tekmovalci iz krajevne skupnosti 
prijavljene ekipe. 

 
4. Na vaških igrah se vsako leto tekmuje v 7 igrah, od katerih sta obvezni igri: vlečenje vrvi in 

sestavljanje kmečkega voza, dodatno se tekmuje še v igri presenečenja, ki jo predlaga organizator. 
 

5. Ekipa mora na vaških igrah dokončati vse igre, da se ji upošteva sodelovanje na vaških igrah. 
 

6. Pogoji za organizatorja naslednjih vaških iger so naslednji: 

- Organizator naslednjih vaških iger je naselje, ki v zadnjih 10 letih ni bilo organizator vaških iger 
in je v zadnjih 5 letih vsaj 4 - krat sodelovalo na vaških igrah kot ekipa. 

- Naselje, ki je bilo organizator vaških iger v tekočem krogu, pride na vrsto kot organizator vaških 
iger šele po zaključenem krogu vseh sodelujočih naselij na vaških igrah in izpolnjujejo pogoje za 
organizacijo vaških iger. 

- Naselje, ki se na novo vključi v sodelovanje na vaških igrah, je organizator vaških iger lahko šele 
takrat, ko izpolnjuje vse pogoje. 

- Za organizatorja naslednjih vaških iger se izbere naselje, ki izpolnjuje vse pogoje po kriterijih in 
ima na tekočih vaških igrah boljšo uvrstitev. 
 

7. Priznanja se podelijo samo sodelujočim ekipam in ne tudi najboljšim v posameznih igrah. 
 

8. V primeru, da imata dve ekipi, ki tekmujeta na vaških igrah enako število točk, je boljša tista ekipa, 
ki ima več boljših mest v posameznih igrah. 
 

 
Na podlagi ugotovitev po izvedbi vaških iger v zadnjih letih so člani komisije soglasno sprejeli naslednje  
 
PREDLOGE: 

 
1. Pri igri presenečenja morajo nastopati vodje ekip oziroma njihovi namestniki. 
2. Igro presenečenja izvajajo vse ekipe istočasno. 
3. Pri razglasitvi rezultatov morajo sodelovati vse ekipe. 
4. Organizator vaških iger naj v razpisanih pravilih vaških iger natančno opiše poligone iger. 

  
 


