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ZVEZA POLICIJSKIH VETERANSKIH DRUŠTEV SEVER 

 

Na podlagi 24. člena Statuta Zveze policijskih veteranskih društev Sever z dne 18. 3. 2017 

je Upravni odbor na 6. seji dne 12. 9. 2019 sprejel 

 
 

P R A V I L A 

ZA ORGANIZACIJO DRŽAVNIH ŠPORTNIH PRVENSTEV  
ZVEZE POLICIJSKIH VETERNSKIH DRUŠTEV SEVER 

 
 

Glede na veljavne kriterije se pod okriljem Zveze policijskih veteranskih društev Sever (v 

nadaljevanju ZPVDS) vsako leto organizirajo športna državna prvenstva (v nadaljevanju: 

DP) ZPVDS v: 

- veleslalomu  

- kegljanju  

- šahu in  

- taroku.  
 

Športne panoge oziroma discipline, v katerih se organizira DP določa in spreminja upravni 

odbor ZPVDS na predlog Komisije za šport pri ZPVDS (v nadaljevanju: komisija za šport). 

 

S temi pravili se določajo vsebinske in izvedbene podrobnosti za organizacijo DP ZPVDS. 

 

 

Postopek izbire organizatorjev DP ZPVDS  

 

Organizatorje DP ZPVDS v naslednjem koledarskem letu vsako leto do 10. decembra določi 

komisija za šport, ki tudi določi okvirne termine izvedbe DP ZPVDS.  

 

Komisija za šport izbere kandidate za organizatorje DP ZPVDS v posamični športni panogi 

na osnovi ponudb oziroma prijav društev Sever, ki v prijavi na razpis navedejo najboljše 

pogoje za organizacijo glede na:  

- lokacijo,  

- športno infrastrukturo,  

- izkazane organizacijske izkušnje, kar lahko društvo izkazuje tudi z referencami 

izbranega (dogovorjenega) izvajalca,  

- vsebino družabnega dela dogodka (prostor za zaključni del prireditve, prehrana, 

program, spominske nagrade…) in  

- stroške organizacije in izvedbe DP ZPVDS.  

 

Če na podlagi prispelih pisnih kandidatur društev Sever ni mogoče izbrati organizatorja DP 

ZPVDS v posamezni športni panogi, ali ni mogoče določiti točnega termina posameznega DP 

ZPVDS, lahko komisija za šport organizatorja pridobi z direktnim pozivom in z izbranim 

organizatorjem določi točen termin posamičnega DP ZPVDS.  

 

Na predlog komisije za šport organizatorje DP ZPVDS dokončno potrdi Upravni odbor 

ZPVDS, DP ZPVDS pa se vnese v program dela komisije za šport za naslednje koledarsko 

leto, ki je sestavni del programa dela ZPVDS. 

 

 

http://www.zdruzenje-sever.si/
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Razpis DP ZPVDS 

 

Razpis za DP ZPVDS pripravi in objavi komisija za šport po predhodni uskladitvi z izbranim 

organizatorjem DP ZPVDS. Razpis za posamično DP mora biti usklajen najmanj en (1) 

mesec in objavljen najmanj 3 (tri) tedne pred datumom DP ZPVDS. 

 

 

Vsebina razpisa 

 

Iz razpisa mora biti jasno razvidno: 

- športna panoga oziroma disciplina DP, 

- ali gre za ekipno, ali za posamično tekmovanje, ali oboje, 

- organizator prvenstva,  

- kraj in točna lokacija tekmovanja, 

- datum tekmovanja, 

- program DP, 

- pravila tekmovanja, usklajena z uradnimi pravili športne panoge,  

- koliko članov šteje ekipa oz. koliko rezultatov in kateri se štejejo za ekipni rezultat, 

če gre za ali tudi za ekipno razvrstitev, 

- vrste priznanj in nagrad,  

- organizacijski in tehnično izvedbeni podatki tekmovanja, če je glede na naravo 

športne panoge to potrebno, 

- kontaktne osebe: ime in priimek, telefonska številka in njihov e-naslov,  

- e-naslov za prijave, 

- vodja tekmovanja in njegovi kontaktni podatki (ime in priimek, telefonska številka in 

njegov e-naslov), 

- način prijave s prijavnim obrazcem, ki je priloga razpisa, 

- rok za prijavo,  

- višina prispevka posamičnega tekmovalca ali ekipe za organizacijo – znesek 

kotizacije z vsebinsko razdelitvijo (startnina, hrana, pijača…), 

- način, rok in prejemnik plačila prijavnine z njegovim TRR. 

 

 

Prijava 

 

Prijavni obrazec mora vsebovati: 

- naziv društva, ki se prijavlja za tekmovanje na DP, 

- ime in priimek, telefonska številka in e-naslov vodje ekipe ali kontaktne osebe ekipe, 

- ime in priimek, letnica rojstva in številka članske izkaznice tekmovalke / tekmovalca, 

- opredeljena starostna kategorija v kateri bo tekmovalec tekmoval, če je glede na 

naravo športne panoge to potrebno oz. to izhaja iz razpisa DP. 

 

Če je glede na športno panogo oz. disciplino potrebno, mora organizator štartno listo ali 

urnik nastopanja ekip vodjem ekip poslati v e-obliki najkasneje dva (2) dni pred 

tekmovanjem. 

 

 

Izvedba DP ZPVDS - protokol 

 

Otvoritvena slovesnost 

 

Pred uradnim začetkom tekmovalnega dela DP ZPVDS se v prisotnosti vseh tekmovalcev, 

spremljevalcev in uradnih oseb izvede otvoritvena slovesnost tekmovanja, ki ne sme biti 

daljša od 15 minut. 

 

http://www.zdruzenje-sever.si/
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Ob otvoritvi DP ZPVDS mora biti na prireditvenem prostoru prapor ZPVDS ali društva Sever, 

ki je organizator DP ZPVDS ter izobešena zastava Republike Slovenije.  

 

Otvoritvena slovesnost se začne z izvedbo himne Republike Slovenije. 

Govorci na otvoritveni slovesnosti so: 

1. predstavnik društva Sever - organizatorja,  

2. predstavnik lokalne skupnost in 

3. funkcionar ZPVDS ali komisije za šport, ki tekmovanje uradno odpre. 

 

Ostala vsebina in program otvoritve tekmovanja je stvar organizatorja.  

 

V sklopu otvoritvene slovesnosti mora glavni sodnik jasno predstaviti pravila in sistem 

tekmovanja. 

 

Izvedba tekmovalnega dela 

 

Tekmovanja v posamičnih športnih panogah in disciplinah potekajo po uradnih pravilih 

športne panoge. 

 

Organizator je dolžan zagotoviti popolno regularnost tekmovanja, za kar angažira 

licencirane sodnike nacionalne panožne športne zveze. 

 

Razglasitev rezultatov 

 

Zaključna prireditev z razglasitvijo rezultatov mora biti izvedena v dovolj velikem prostoru, 

ki omogoča prisotnost vseh udeležencev tekmovanja in sicer najkasneje dve (2) uri po 

zaključku tekmovanja. Mesto in čas začetka zaključne prireditve mora biti določen v 

programu tekmovanja.  

 

Rezultati tekmovanja morajo biti zaradi morebitnih pritožb izobešeni na vidnem mestu v 

okolju izvedbe tekmovanja najmanj 15 minut pred uradnim začetkom razglasitve rezultatov. 

 

Pritožbo na objavljene rezultate lahko vloži v desetih (10) minutah po javni objavi 

rezultatov na vidnem mestu zgolj vodja ekipe. Pritožbo najavi v pisni obliki ali ustno vodji 

tekmovanja, ki je naveden v razpisu tekmovanja. 

 

O pritožbi odloča  pritožbena komisija, ki jo sestavljajo: 

- vodja tekmovanja, 

- funkcionar ZPVDS ali komisije za šport in 

- glavni sodnik. 

 

Odločitev pritožbene komisije je dokončna. 

 

Prostor, kjer se izvede zaključna prireditev z razglasitvijo rezultatov mora biti opremljen 

najmanj z: 

- praporom ZPVDS in/ali praporom društva Sever, ki je organizator DP ZPVDS ter 

zastavo Republike Slovenije,  

- primernim ozvočenjem  

- po možnosti z podijem za prva tri mesta.  

 

Organizator DP je za povezovanje dolžan zagotoviti povezovalca (moderatorja) programa. 

 

Način, vsebina in program zaključne prireditve je stvar organizatorja. Program mora biti 

usklajen in dogovorjen s predstavnikom komisije za šport. 

 

Odličja (medalje) in pokale v vseh konkurencah podeljujeta dva podeljevalca: 

http://www.zdruzenje-sever.si/
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1. predsednik ali od njega določen predstavnik ZPVDS in 

2. predsednik ali od njega določen predstavnik komisije za šport.  

 

V odsotnosti kogarkoli od navedenih podeljevalcev lahko kot drugi podeljevalec nadomesti 

predsednik društva Sever - organizatorja DP ali od njega določen predstavnik društva.  

 

Praktične nagrade podeljuje predsednik društva Sever - organizatorja DP ali od njega 

določen predstavnik društva.  

 

Funkcionar ZPVDS ali predsednik komisije za šport ob zaključku uradno nagovori udeležence 

DP ZPVDS. 

 

Organizator DP je dolžan zagotoviti foto ali video dokumentiranje DP. 

 

 

Nagrade in priznanja 

 

Medalje, pokale prehodni pokal zagotovi ZPVDS. Morebitne praktične nagrade zagotovi 

organizator. 

 

Prvi trije uvrščeni tekmovalci v posamični razvrstitvi, tudi v posameznih razpisanih 

kategorijah, prejmejo medalje. 

 

Prve tri uvrščene ekipe v ekipni razvrstitvi prejmejo pokale. 

 

Zmagovalna ekipa prejme do naslednjega DP ZPVDS v hrambo prehodni pokal ZPVDS. Ko 

ekipa trikrat zapored osvoji prehodni pokal, ta preide v njeno trajno last. 

 

Tekmovalcem, ki so prispevali k ekipni uvrstitvi ekipe med prve tri se medalje ne 

podeljujejo. 

 

 

Objava rezultatov 

 

Organizator DP ZPVDS je dolžan v enem tednu po tekmovanju poslati bilten DP ZPVDS na 

naslove društev in komisiji za šport. Bilten je lahko v e-obliki, in vsebuje tudi uradne in 

končne rezultate oz. dosežke posameznih ekip in posameznikov ter foto galerijo DP ZPVDS. 

 

Komisija takoj, ko je to mogoče, na spletni strani ZPVDS zagotovi objavo poročila o izvedbi, 

uradnih rezultatov in foto galerijo DP ZPVDS. 

 

 

 

Dr. Tomaž Čas 

predsednik  

http://www.zdruzenje-sever.si/

