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Zadeva: PROŠNJA za organizacijo tekmovanj v gorskih in trail tekih 

 

 

Spoštovani! 

 

Spodaj podpisani predsednik Združenja za gorske teke pri Atletski zvezi Sloveniji, Dušan Papež, 

prosim za pridobitev pozitivnega mnenja k izvedbi gorskotekaških in trail tekmovanj v letu 2021. 

 

V Prilogi 1 Vam pošiljam v potrditev naš predlog za organizacijo tekmovanj. Na Vas se obračamo 

s prošnjo, da omogočite izvedbo naših tekmovanj pod nekoliko spremenjenimi pogoji pri 

vzdrževanju tako imenovanega »mehurčka« in pri nastopu registriranih športnikov. 

 

V Prilogi 2 Vam pošiljamo koledar tekmovanj za leto 2021. Prosimo Vas za pozitivno mnenje za 

izvedbo vseh tekmovanj. 

 

V pričakovanju ugodno rešene prošnje vas lepo pozdravljam. 

 

 

S spoštovanjem 

 

Dušan Papež, 

predsednik Združenja za gorske teke pri AZS 

 

 

 

 

 

 

Prilogi: 

Priloga 1 

Priloga 2 



 
Priloga 1 

PROTOKOL ZA IZVEDBO GORSKOTEKAŠKIH IN TRAIL TEKMOVANJ 

 

Splošno 

Za organizacijo tekmovanj je potrebno upoštevati Priporočila NIJZ o izvajanju vadbe in tekmovanj 

in splošna priporočila NIJZ za preprečevanje širjenja okužbe SARS-Cov-2 ter Tekmovalno tehnična 

pravila AZS. 

 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_za_organizacijo_klubskih_spo

rtnih_tekmovanj_covid-19_01102020_koncna.pdf 

 

https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2-v-obdobju-sproscanja-

ukrepov  

 

V individualnih športnih panogah je dovoljena organizacija: 

- državnih prvenstev oz. državnih ligaških tekmovanj za člane; 

- državnih prvenstev oz. državnih ligaških tekmovanj za mladince; 

- velikih mednarodnih športnih prireditev iz 74. člena ZŠpo-1 in evropskih pokalov. 

 

 

Najava dogodka 

5. odstavek 3. člena Odloka: Za nadzor nad izvedbo športnih tekmovanj mora Olimpijski komite 

Slovenije oziroma pristojna nacionalna panožna športna zveza imenovati odgovorne osebe in 

njihove kontaktne podatke posredovati ministrstvu, pristojnemu za šport. Na naslov 

gp.mizs@gov.si je potrebno pred tekmovanjem poslati podatke o tekmovanju in odgovorni osebi 

tekmovanja: - Naziv tekmovanja - Kategorijo tekmovanja (domače, mednarodno, za člane, 

mladince…) - Datum, kraj in lokacijo izvedbe tekmovanja - Ime in priimek odgovorne osebe 

tekmovanja in kontaktne odgovorne osebe podatke (e-naslov, GSM) 

 

Na podlagi Zakona o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 64/11-upb) mora organizator prireditev 

(npr. športno tekmovanje) prijaviti pri pristojni policijski postaji oziroma si zanjo pridobiti 

dovoljenje pristojne upravne enote le v primeru, če organizira javno prireditev. Za javno 

prireditev se na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 4. člena Zakona o javnih zbiranjih šteje 

prireditev (npr. tekmovanje), pri kateri organizator z javno objavo vabi k udeležbi neimenovano 

število udeležencev, naj se udeležijo dogodka (tekmovanja) in pri kateri je udeležba brezpogojno 

ali pod določenimi pogoji (npr. z nakupom vstopnice) dovoljenja vsakomur.   

  

Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 20/21, 25/21, 

27/21 in 30/21) prepoveduje prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih in izrecno določa, da 

mora organizator športnega tekmovanja zagotoviti, da so v športnem objektu ali na površinah za 

šport v naravi le osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo športnega tekmovanja. Ker torej na 

športnih tekmovanjih prisotnost gledalcev ni dovoljena, navedenega tekmovanja na podlagi 

Zakona o javnih zbiranjih ne moremo šteti za javno prireditev, zato organizatorju tekmovanja ni 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_za_organizacijo_klubskih_sportnih_tekmovanj_covid-19_01102020_koncna.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_za_organizacijo_klubskih_sportnih_tekmovanj_covid-19_01102020_koncna.pdf
https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2-v-obdobju-sproscanja-ukrepov
https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2-v-obdobju-sproscanja-ukrepov


 
potrebno niti prijaviti pri pristojni policijski postaji niti mu ni potrebno pridobiti dovoljenja 

pristojne upravne enote za izvedbo tekmovanja (prireditve). 

  

Tudi za športna tekmovanja, ki potekajo na cesti, in ki so predvidena v času, ko je na športnih 

tekmovanjih z Odlokom o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 

20/21, 25/21, 27/21 in 30/21) prepovedna prisotnost gledalcev, dovoljena upravne enote za 

izvedbo javne prireditve ni potrebno, saj tudi v tem primeru ne gre za javno prireditev. Si pa mora 

organizator športnega tekmovanja, ki poteka na cesti, pridobiti vsa ostala dovoljenja in soglasja, 

ki so potrebna za izvedbo tovrstnega tekmovanja na podlagi drugih predpisov (npr. dovoljenje za 

zaporo ceste, dovoljenje  za prekomerno obremenitev okolja s hrupom, če se bodo uporabljale 

zvočne naprave in bo hrup prekomerno obremenjeval okolje, skleniti dogovor s policijo, za 

spremljanje kolone tekmovalcev, če je le to potrebno ipd.). 

 

Primer izvedbe tekme k Sv. Primožu (enako velja tudi za druge tekme) 

V našem primeru ne moremo zagotoviti, da so na prireditvi prisotni izključno le osebe, ki so nujno 

potrebne za izvedbo športnega tekmovanja. 

Primer: Nekdo se vrača z Velike planine skozi turistično točko Sveti Primož, kjer trenutno poteka 

tekmovanje. Po sedaj veljavnem odloku bi moral ta pohodnik čakati za prehod skozi trak oz. 

prizorišče minimalno 2 uri. Kako naj postopamo v takem primeru? 

Enako ne moremo zagotoviti, če se naključni gobar pojavi na trasi tekmovanja, startnem in ciljnem 

prostoru. 

Primer: hrib Sveti Primož nad Kamnikom je močno obljudena turistična točka, ki vsak vikend 

privabi množico ljudi. Hrib ima več pristopov do vrha. Kako naj obvladujemo množico tik pod 

vrhom, da ne smejo osvojiti vrha? 

 

Naša rešitev: Podamo table 14 dni pred tekmovanjem na vsa izhodišča, da se bo na določen datum 

tu odvijalo tekmovanje in bo celotno področje zaprto (ura). Na dan tekmovanja se na izhodišča 

potegne trak in postavi redarja za opozarjanje. Ne moremo pa zagotoviti, da bo nekdo 20 m stran 

od traku po gozd »ušel« naprej. 

Prosimo, da se odlok v našem primeru spremeni: »Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju 

športnih programov (Uradni list RS, št. 20/21, 25/21, 27/21 in 30/21) prepoveduje prisotnost 

gledalcev na športnih tekmovanjih in izrecno določa, da mora organizator športnega 

tekmovanja na vseh pristopnih točkah s trakom označiti prizorišče tekmovanja in na 

ključnih točkah zagotoviti prisotnost redarja, ki opozarja na pravila. 

 

 

Možnost nastopa 

Športnik je oseba, ki je registrirana na podlagi 32. člena Zakona o športu in vpisana v javno 

dostopni evidenci registriranih športnikov objavljeni na spletni strani OKS-ZŠZ. 

 

Prosimo, da na naših tekmovanjih, ki potekajo v naravi, lahko nastopijo tudi registrirani 

tekmovalci pri nacionalni panožni zvezi, ki nimajo rezultata iz preteklih sezon. 

 

 



 
Testiranje 

Vsi prisotni morajo pred vstopom na prireditveni prostor pokazati enega izmed spodaj naštetih 

potrdil: 

 potrdilo o negativnem rezultatu 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; 

 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 (Dokazilo izda zdravstvena ustanova oz. izvajalec testiranja); 

 dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ni 

starejši od šest mesecev; 

 potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot 

šest mesecev.  

 

 

 

 

 

Naši predlogi   za organizacijo tekmovanj 

 

Maska 

Vsi prisotni (atleti, trenerji, sodniki in tehnično osebje) morajo ves čas nositi zaščitno masko, v 

kolikor ne morejo zagotoviti varnostne razdalje. Izjema je športnik med ogrevanjem in 

tekmovanjem.  

 

 

Prijavna služba 

Prijavna tekmovanja mora biti organizirano tako, da vstopajo posamično po en predstavnik kluba 

in uredi vse potrebno (plačilo, štartna lista z tehničnimi navodili, štartne številke), pri sebi ima 

tudi vsa potrdila o negativnem testu. Lahko je tudi individualni pristop z upoštevajočo varnostno 

razdaljo in več prijavnih služb. Vstopa se z masko, drži se razdalja dveh metrov. Tajništvo rezultate 

objavlja samo na oglasni deski in socialnih omrežjih. Štartna lista je objavljena samo v elektronski 

obliki. 

Prijava na dan tekme ni možna. Nujna je prijava preko Informacijskega sistema AZS. 

 

 

Start 

Na startu sodniki razvrstijo tekmovalce na startne pozicije. Pri tem morajo med seboj vzdrževati 

predpisano razdaljo oz. organizator se lahko odloči, da minuto pred štartom organizator pobere 

maske tekmovalcem. 

Vsi sodniki morajo po potrebi opozarjati atlete na ohranjanje ustrezne medsebojne razdalje. 

Tekmovalci zapustijo tekmovališče v smeri, da se ne srečujejo s prihajajočimi tekmovalci.  

 



 
 

Tekmovalci 

Velja princip prišel – nastopil – odšel. 

Atlete je potrebno zaprositi, da sami upoštevajo socialno prilagojeno razdajo, to velja tudi za 

sodnike in tehnično osebje. 

 

 

Podelitev 

Podeljevalci čestitajo zgolj z besedo, brez čestitk z roko. Medalja atleta pričaka na razglasitvenem 

prostoru, nato si jo sam obesi okoli vratu. 

 

 

Mediji 

Zagotoviti je potrebno delovne prostore za novinarje ter jim vročiti ustrezne dokumente. Za izjave 

novinarjem se organizira mix cona, kamor se pripelje atlete na ustrezni razdalji. Atlete in 

novinarje je potrebno ločiti s sistemom dvojne ograje. 

Sestavni del novinarskih ekip so tudi fotografi in TV, kateri so lahko na samih tekmovališčih. 

Dovoliti moramo vstop zgolj uradnim fotografom z novinarskimi izkaznicami, zagotoviti jim je 

obvezno jopiče z napisom foto ali TV. Tudi oni potrebujejo negativen test. 
  



 
 
 
Priloga 2 – Koledar gorskotekaških in trail tekmovanj v letu 2021 
 
 
 

Datum Tekma Rang Organizator 

10. 4. Tek k Sv. Primožu DP 1: mladinci 
Kvalifikacije za DP člani 
absolutno. 

Ivan Urh in KGT Papež 

18. 4. Savinjska trail DP gor-dol: člani 
DP 2: mladinci 

ATD Savinjčan 

25. 4. Čaven vertikal DP vertikal:  člani TK Eklimas 

6. 6. Tek na Ratitovec DP gor 
DP 2: pionirji 

AD Železniki 

13. 6. Mala gora DP: veterani ŠKTD Kamnje 

19. 6. PTRF-GM4O 27km DP trail kratki: člani TD Podbrdo 

7. 8. K24 ULTRA-
TRAIL® 

DP trail dolgi: člani Športno društvo K24 

21. 8. Hg Idrija Trail DP trail kratki 27km: veterani Hg zavod za šport Idrija 

?28. 8. 7. Tekaško – gorski 
kronometer na 
Bukovico 

DP 3 (kronometer): mladinci, 
pionirji gor 

ATD Savinjčan 

18. 9. Smlednik DP OŠ in SŠ 
 

2. 10. 42. tek na Šmarno 
goro 

DP 4 (gor): pionirji, mladinci Tekaški klub Šmarnogorska 
naveza 

 

https://www.atdsavinjcan.eu/events/savinjska-trail-2021/
http://www.atletsko-drustvo-zelezniki.si/AK/stran/tek-na-ratitovec
https://www.facebook.com/Gorski-tek-na-Malo-goro-1866602520280930/
http://ptrf.si/
https://k24trail.si/si/proge/gorski-maraton-50km
https://k24trail.si/si/proge/gorski-maraton-50km
https://www.atdsavinjcan.eu/
https://www.atdsavinjcan.eu/
https://www.atdsavinjcan.eu/
https://smarnogorska-naveza.si/prireditve/rekord-smarne-gore/
https://smarnogorska-naveza.si/prireditve/rekord-smarne-gore/

