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TEKMOVALNA KOMISIJA 

 

Zapisnik  sestanka Tekmovalne komisije, ki je bil v petek  16.04.2021 ob 11 uri 

na kegljišču HIDRO v Medvodah. 

Prisotni : Franc Gornik – predsednik,  Tomaž Kernič  in Srečko Fras - člana. 

 

D N E V N I   R E D  : 

 

1. Državno prvenstvo posamezno 

 

AD 1) 

Glede na zadnji odlok vlade RS o možnosti tekmovanj za člane in članice na 

najvišji ravni je Tekmovalna komisija povzela trenutne predpise in pogoje za 

izvedbo tekmovanj : 

 

Državno prvenstvo člani/članice posamezno in kombinacija: 

 
Trenutni odlok (12.4. – 18.4.2021) omogoča izvedbo tega tekmovanja: 
2. Izvajanje športnih tekmovanj 
V vseh športnih panogah je dovoljeno izvajanje tekmovanj, ki so del uradnih tekmovalnih 
sistemov v Republiki Sloveniji in sicer: 

- tekmovanj na državni ravni za člane, mladince in kadete najvišje kakovosti 
(dovoljeno je izvajanje vseh športnih tekmovanj v navedenih starostnih 
kategorijah) in 

- tekmovanj na evropski ravni in mednarodni ravni za člane, mladince in kadete 
(dovoljeno je izvajanje vseh športnih tekmovanj v navedenih starostnih kategorijah) 
ter  

- velikih mednarodnih športnih prireditev iz 74. člena ZŠpo-1. 
 

 

Testiranje udeležencev in nadzor testov oz. drugih dokumentov: 
5. Testiranja na prisotnost virusa SARS-CoV-2 
Odlok predpisuje obvezno testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2 za naslednje skupine 
uporabnikov športnih programov in sicer za: 

- športnike in člane njihovih ekip, ki se udeležujejo tekmovanj, ki jih odlok dovoljuje ter 
drugo osebje, ki sodeluje pri izvedbi teh tekmovanj (sodniki, delegati, čistilci, zdravniki, 
fizioterapevti, pobiralci žog… vsi, ki sodelujejo pri izvedbi tekmovanja), in  

- strokovne delavce v športu, ki vodijo programe športne vadbe (izvajalci treningov 
športnikov in izvajalci športno rekreativne vadbe). 

 
Športniki in člani njihovih ekip, ki se udeležujejo tekmovanj, ter drugo organizacijsko osebje, 
ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj, se tekmovanj lahko udeležijo, če predložijo negativni 
rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (test PCR) ali 
hitrega antigenskega testa (test HAG), ki ni starejši od 48 ur. 48 ur se šteje od dneva in ure 
izdaje potrdila o testiranju. Če je oseba prejela negativni test v petek ob 8:00, je test veljaven 
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do nedelje do 8:00. Če tekmovanje traja več dni se vsak tekmovalni dan šteje, kot posamezno 
tekmovanje za katerega morajo imeti udeleženci test, ki ni starejši od 48 ur. 
 

Kdo vse sodi v skupino drugega osebja, ki sodeluje pri izvedbi teh tekmovanj določi 

organizator tekmovanja, ki vodi poimenski seznam vseh udeležencev tekmovanja. 

Organizator tekmovanja je odgovoren za spoštovanje določil Odloka o predložitvi 

negativnega testa za vse udeležence tekmovanja. Organizator pred vstopom na 

tekmovalno prizorišče od vseh udeležencev zahteva predložitev ustreznega dokazila (o 

cepljenju, o pozitivnem testu ali o prebolelosti) ter vodi poimenski seznam udeležencev 

iz katerega mora biti razvidno, da je organizator preveril status udeleženca.  

 

Prehajanje statističnih regij je pogojno dovoljeno: 
7. Omejitev gibanja 
Začasno je omejeno prehajanje med statističnimi regijami, razen za izjeme. 
 
Med izjeme med katere sodijo tudi športniki in strokovni delavci v športu na podlagi 
1.odstavka 5.člena Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov in sicer 
zaradi pri prihoda ali vrnitve iz športnih dejavnosti dovoljenih z Odlokom o začasnih 
omejitvah pri izvajanju športnih programov.  
 
Pri prehajanju med statističnimi regijami mora imeti posameznik pri sebi dokazilo, s 
katerim izkaže upravičenost uveljavljanja izjeme. Dokazilo naj športniku oz. strokovnem 
delavcu izda matični klub oz. športna organizacija nosilka športnega programa v obliki 
potrdila o napotitvi na izvajanje športne dejavnosti.  
 
Potrdilo naj vsebuje naslednje podatke: 

1. ime in priimek športnika / strokovnega delavca v športu, 
2. naslov bivališča športnika / strokovnega delavca v športu, 
3. naslov oziroma kraj cilja potovanja (naziv kraja, naziv in naslov lokacije, npr: Ljubljana, 

Športna dvorana Krim, Ob železnici 50), 
4. navedbo razloga zaradi prehajanja med statističnimi regijami (udeležba na treningu, 

udeležba na tekmovanju, vodenje športne vadbe),  
5. navedbo trajanja dejavnosti zaradi katere posameznik prehaja med statističnimi 

regijami (navedba dneva in trajanja v urah od-do), 
 
Dokazilo in izjavo mora posameznik na zahtevo pokazati uradni osebi organa, pristojnega za 

nadzor nad izvajanjem tega odloka, policistu oziroma občinskemu redarju 

 

Kazni za nespoštovanje odloka: 
11. Nadzor nad spoštovanjem odlokov in predpisane globe 
Na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih in PKP7, primarni nadzor izvaja Inšpektorat 
Republike Slovenije za šolstvo in šport (IRSŠŠ), lahko pa tudi Zdravstveni inšpektorat RS 
(ZIRS). 
 
Globe za nespoštovanje določb Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih 
programov: 

- Organizator / pravna oseba: 4.000 – 100.000 EUR (54. člen ZNB) 
- Organizator / odgovorna oseba pravne osebe: 400 - 4.000 EUR (54. člen ZNB) 
- Posamezniki / strokovni delavci v športu: 400 – 4.000 EUR (57. člen ZNB) 
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Glede na zgoraj navedeno obstaja možnost, da izvedemo tekmovanja za državno prvenstvo 

posamezno in kombinacija v skladu z odlokom vlade RS in zahtevami NIJZ ter ministrstva za 

šport in sicer da regijska prvenstva prekvalificiramo v 1 krog državnega prvenstva 

posamezno, katera se morajo izvajati po določilih zadnjega odloka vlade RS. 

 

Vsi udeleženci tekmovanja (tekmovalci, sodniki, trenerji, ostalo spremljevalno  

osebje) morajo v času nastopa imeti negativni Covid test  kateri ni starejši od 

48 ur. Če je tekmovanje en dan na enem kegljišču, drugi dan na drugem 

kegljišču morajo za vsak dan posebej imeti negativni test Covid 19. 

• Odgovorna oseba na posameznem kegljišču mora  vsakega udeleženca 

tekmovanja preveriti veljavnost negativnega testa 

• Prisotnost gledalcev na tekmovanju ni dovoljena 

• Organizator tekmovanja mora poslati 3 delovne dni pred pričetkom 

tekmovanja na Tekmovalno komisijo naslednje podatke za vsak 

tekmovalni dan 

 
- uradni naziv tekmovanja (1 krog državnega prvenstva) 
- športno panogo oz. disciplino (kegljanje) 
- tekmovalne kategorije (npr.člani in članice) 
- Kraj izvedbe tekmovanja (kegljišče Športni park ……..-točen naslov) 
- Datum in ura  izvedbe tekmovanja (npr. 25. 4. 2021 od 16 do 21 ure) 
- Ime in priimek odgovorne osebe tekmovanja 
- E-naslov in GSM številko odgovorne osebe 

 
 
Omenjene podatke mora KZ Slovenije poslati na ministrstvo za šport, katero 
bo obvestilo tudi zdravstveni inšpektorat zaradi kontrole upoštevanja sprejetih 
navodil vlade R Slovenije. 
 
 

 

Testiranje pred nastopom ni potrebno v naslednjih primerih:  

– če imajo dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od 

prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj 

sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni oziroma od prejema prvega 

odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,  

– če imajo dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 

21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev,  

– če imajo potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni 

minilo več kot šest mesecev. 
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Ne pozabimo: 

-        Maska je v zaprtih javnih prostorih obvezna v vseh primerih, razen v času 

vadbenega ali tekmovalnega procesa (ob prihodu, v garderobah in ob odhodu, je 

nošenje maske obvezno; prav tako v kolikor ste kot trener v neposrednem stiku z 

varovancem). 

-        Poskrbimo za redno prezračevanje. 

 

Izvajajmo varno vadbo in tekmovanja po priporočilih NIJZ in v skladu z 

veljavnim Odlokom o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, saj 

bomo le tako lahko omogočili, da bodo športne storitve ostale odprte, ter s tem 

doprinesli k izboljšanju epidemiološke slike.  

 

PREDLOG TEKMOVALNE KOMISIJE PREDSEDSTVU KZ SLOVENIJE : 

 

Zaradi vseh problemov, kateri bi nastali z organizacijo in izvedbo tekmovanj v 

okviru OTS Tekmovalna komisija predlaga : 

 

Razpiše se DRŽAVNO PRVENSTVO  s prostimi prijavami na dveh kegljiščih: 

moški Triglav in ženske Kamnik do največ 64 prijavljenih. 

Če je več kot 64 prijavljenih se število zmanjša pri tistih OTS, ki bi presegli 

pridobljene kvote. 

Datum tekmovanja : 22 in 23 maj, ter 29 in 30 maj 2021 

Dosežene kvote iz sezone 2019/20 se prenesejo v sezono 2021/22. Letošnje 

tekmovanje pa šteje le za državne naslove v sezoni 2020/21, ker bi lahko 

nekateri OTS zaradi ne nastopanja izgubili lansko leto priborjene kvote. 

 

 

   

Zapisal : 

               Franc Gornik 
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