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POZDRAV UDELEŽENCEM XXV. SREČANJA DELAVCEV  
 

KOMUNALNEGA GOSPODARSTVA SLOVENIJE 
 
 
Še pred slabim letom dni je bila organizacija XXV. srečanja delavcev komunalnega 
gospodarstva Slovenije samo ideja v glavah nekaj zanesenjakov, ki smo verjeli, da smo kos 
organizaciji takih iger. In zgodilo se je….. naključje, beseda,…..igre. 
 
Srečanje se bo pričelo 12. junija 2009 s posvetom v Viteški dvorani gradu v Slovenski 
Bistrici s predstavitvijo aktualnih tem in nadaljevalo 13. junija 2009 z delovnimi in športnimi 
tekmovanji v kompleksu športnega parka in vojašnice v Slovenski Bistrici. 
 
Glavni cilj pri organizaciji in izvedbi strokovnega posveta, delovno športnih tekmovanj in 
komunalne razstave je v pridobivanju novih znanj, razvijanju delovno ustvarjalnih 
sposobnosti in aktivnosti vsakega posameznika, izmenjavi izkušenj med udeleženci ter 
utrditvi prijateljstva, medsebojnih odnosov in sklepanju novih poznanstev. 
 
Uživajte v lepotah našega kraja, raziskujte ga in doživite njegov utrip. Presenečeni boste nad 
prijaznostjo, možnostmi, ki jih ponuja za sprostitev, prečudovitimi razgledi, ki prevzamejo in 
pomirijo vsako najmanjšo ravnodušnost. Preizkusite kulinarične dobrote izpod spretnih prstov 
gospodinj na številnih kmečkih turističnih kmetijah, zraven pa si privoščite odlično kapljico iz 
vinske trte, ki zori samo na tem koncu Slovenije.  
 
Želimo si, da bi se v Slovenski Bistrici počutili kar najbolje in bi se radi vračali tudi s svojimi 
družinami. 
 
Veselimo se srečanja z vami! 

              

             
 

Slovenska Bistrica, maj 2009 

Organizacijski odbor:  
 
Jožica DOBAJ 
 
Brigita VIDAČKOVIĆ 
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SPOŠTOVANE UDELEŽENKE IN UDELEŽENCI  
 
25. KOMUNALIADE!  
  
 
Občina Slovenska Bistrica in Komunala Slovenska Bistrica sta gostiteljici 
srečanja, ki prav ob letošnji prireditvi proslavlja malo obletnico - četrt stoletja. 
Sodelavci javnega podjetja so v organizacijo vložili veliko svoje energije in 
časa. Njihove priprave so bile temeljite. Pri tem so pomagali številni 
Bistričani in tisti, ki delajo v našem mestu. Vsem se prisrčno zahvaljujem za 
njihov prispevek k uspešnemu srečanju. 
 

Ob tej prireditvi smo veseli, da vam lahko, spoštovane udeleženke in udeleženci, predstavimo našo 
občino. Občina Slovenska Bistrica ima nekaj manj kot 25.000 prebivalcev in je velika 260 km². 
Geografsko je v tej površini zaobjetih največ površin gozda na Pohorju. Vrh Rogla, koča na Pesku, 
smučišče Jurgovo in del struge potoka Oplotnica nas omejujejo na zahodu, od koder preko Osankarice, 
Treh žebljev in Treh kraljev prehajamo na naš najbolj vzhodni del, kjer je na ozemlju naše občine 
Ruška koča in tudi cerkvica na Arehu. V bližini Areha je dobro označena tromeja med ruško, 
mariborsko in bistriško občino. Preko obronkov Pohorja, ki so poznani po dobrih vinogradniških legah 
(Visole, Kovača vas, Ritoznoj, Gabernik in Zg. Polskava) in idealnih sadjarskih legah, se občina 
razlije na vzhodu v Polskavsko dolino, Ložniško dolino in Dravinjske gorice na zahodu.  
 
V občini deluje 15 krajevnih skupnosti, od tega 4 mestne. Ostale krajevne skupnosti imajo imena po 
krajih, kjer delujejo. Kebelj, Tinje in Šmartno na Pohorju so povsem pohorske krajevne skupnosti, 
katerih značilnost je velika gozdnatost, velika površina in manjše število prebivalcev. Od dejavnosti 
prevladujeta kmetijstvo, turizem in obrt. Od kmetijstva prevladuje pridelava mleka in ekološka reja 
govejih pitancev, pa tudi standardna reja govejih pitancev. Krajevne skupnosti Vrhole Preloge, Zg. 
Ložnica in Zg. Polskava skupaj z mestnima Impol in Alfonz Šarh zajemajo pretežni del prehoda 
Pohorja v ravnino, kjer ob gozdnih površinah srečamo večji del vinogradniških površin in veliko 
sadjarskih površin. Krajevne skupnosti Sp. Polskava, Pragersko - Gaj, Leskovec - Stari log, mestni dr. 
Jagodič in Pohorskega odreda ter Črešnjevec in Laporje obsegajo najjužnejši del občine, kjer se 
ravnina ponekod dviguje v manjše valovito gričevje, kot podaljšek podpohorskih goric. V kmetijskem 
delu v ravninskem delu prevladuje poljedelstvo, pridelava mleka, gričevnat del je pretežno sadjarski. 
V občini je precej rejcev kooperantov Perutnine Ptuj in prašičerejcev, ki v zadnjih letih napredujejo v 
smislu večje organizirane reje. 
 
V samem mestu se srečamo z dobro znano industrijo, znan je Impol in številna podjetja, ki se 
ukvarjajo z dodelavo aluminijastih polizdelkov in so znana na Slovenskem in tudi trgu EU. Vsem 
dobro znana je tudi tovarna olja GEA in nekaterim tudi Steklarna Slovenska Bistrica. Številni uspešni 
obrtniki in uspešni podjetniki dopolnjujejo uspešnost dela v občini. Seveda pa vse dopolnjuje 
storitvena obrt in podjetništvo. Uspešno se zaključuje pozidava nove podjetniške cone. 
 
Pred leti se je v mestu s pomočjo sredstev EU izgradila čistilna naprava kapacitete 15.000 PE (Phare 
program). Trenutno smo v zaključni fazi izbire izvajalcev za kohezijske projekte: izgradnja 
vodovodnega omrežja z izgradnjo vodohramov, izgradnjo čistilne naprave in primarnih kanalizacijskih 
vodov za Krajevne skupnosti Zg. Polskava, Sp. Polskava, Pragersko – Gaj, Leskovec - Stari log in 
kasneje še del Črešnjevca. Odlagališče komunalnih odpadkov bomo preuredili s tem, da bo 
izpolnjevalo pogoje za CERO II. stopnje, torej MBO in izgradnja kompostarne. Trenutno so to 
največji projekti investicij v naši občini in po njihovi izgradnji vas vabim na ogled, kot tudi na ogled 
številnih kulturnih in naravnih znamenitosti. Prepričana sem, da boste navdušeni, tako nad prijaznostjo 
naših ljudi kot na urejenostjo kulturne krajine, biotsko raznovrstnostjo in kulturno dediščino. 
 
Želim vam dobrega počutja, uspešno tekmovanje in veliko uspehov pri vašem delu. 

 
Irena Majcen, županja 
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SLOVENSKA BISTRICA 
 
Občina Slovenska Bistrica je med največjimi v 
Sloveniji. Ima okrog 25.000 prebivalcev. Središče 
občine je mesto Slovenska Bistrica, ki je nastalo na 
križišču cest med Mariborom, Celjem in Ptujem na 
ostankih rimskega naselja Civitas Negotiana. 
Ponaša se s izredno starostjo. Naselje so obzidali že 
okoli leta 1300. Mestne pravice je dobilo v začetku 
14. stoletja. Mestu, kakor tudi današnjemu 
občinskemu ozemlju, je vidnejši razvoj prinesla 
cesta med Dunajem in Trstom. Kasnejša izgradnja 
železniške proge izven ožjega mestnega območja je 
ta razvoj korenito zavrla. 
  
Občina Slovenska Bistrica zavzema naravna območja: Polskavsko dolino, Ložniško dolino, Pohorje in 
ožje mestno bistriško območje. Svet je izredno raznolik, pregleden in gospodarsko zanimiv; njegove 
turistične danosti so velike.  
 
Mesto Slovenska Bistrica in s tem tudi občina je odlično geografsko pozicionirana, saj se mesto nahaja 
tik ob avtocesti Ljubljana - Maribor, v neposredni bližini pa je železniška postaja in tudi letališče 
Maribor.  
 

Na območju občine je 
izredno veliko število 
naravnih znamenitosti ter 
kulturnih in zgodovinskih 
spomenikov, ki že sedaj 
omogočajo kvaliteten razmah 
turističnih dejavnosti. Samo z 
odlokom zavarovanih 
znamenitosti in spomenikov 
naravne in kulturne dediščine 
je opredeljenih nad petsto 
primerov.  
 
Na območju mesta so med najpomembnejšimi gotovo grad Slovenska 
Bistrica, grajski park z znamenitim gabrovim drevoredom, ostanki 
mestnega obzidja z ohranjenima SZ in JV vogalnima stolpoma, cerkvijo 
sv. Jožefa kot vzorec sladkogorskega tipa cerkvene arhitekture in obe 
mestni cerkvi.  

 
Med prvovrstne naravne znamenitosti na območju občine pa spadajo: pohorski greben z znamenitimi 
šotnimi barji in močvirji ter značilno favno in floro, nadalje Črno jezero na Pohorju kot izrazit naravni 
spomenik, Maroltova jelka kot primer dendrološkega spomenika.  
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Od kulturnih spomenikov na območju občine pa velja omeniti znana tinjska gradišča, med katerimi 
izstopa Ančnikovo v Jurišni vasi na Pohorju, arheološka najdišča v Veleniku, razvaline gradu 
Gromberg in še bi lahko naštevali. Bera kvalitetnih kulturnih spomenikov je tolikšna, da bi jih komaj 
lahko predstavili v ustreznem vodniku.  

                       
 
 
 
V gospodarstvu prevladuje predelovalna industrija, ki predstavlja cca. 2/3 gospodarstva v občini 
(prevladuje lesno predelovalna, proizvodnja kovinskih izdelkov - aluminij in živilsko predelovalna 
industrija). Glavna podjetja v občini so: IMPOL, Tovarna olja GEA, Lesnina EMMI, GRANIT, SVIT, 
ter še številna ostala. V občini tudi uspešno opravlja dejavnost obrti okoli 800 obrtnikov. 
  
Sicer pa se območje občine Slovenska Bistrica ponaša še z velikim bogastvom gozdov, z nasadi 
vinogradov in s sadjarstvom, kar vse daje temeljni pečat bodoči usmeritvi razvoja te občine. Večji 
kraji v občini so Spodnja Polskava, Zgornja Polskava, Pragersko ter na Pohorju Tinje, Šmartno in 
Kebelj.  
 

                        
 

 
(vir: RIC – TIC Slovenska Bistrica) 
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Sindikat 
komunale, 
varovanja in 
poslovanja z    
nepremičninami 
Slovenije 
 
 

     

  Skupaj  
  krepimo, 

  večamo 

  pravice 
  našega 

  sindikata 

Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije (SKVNS) je eden izmed 22 
prostovoljnih in demokratičnih organizacij, neodvisnih sindikatov dejavnosti, združenih v veliki 
družini – ZVEZI SVOBODNIH SINDIKATOV SLOVENIJE. 
 
Z namenom in ciljem predstavljanja zaposlenih in zaščite njihovih pravic zaposlenih v: 

- komunalni dejavnosti,  
- dejavnosti zasebnega varovanja in 
- dejavnosti poslovanja z nepremičninami 

je bil ta sindikat v obdobju od ustanovitve pa vse doslej zelo dejaven. Osnovni dosežki, s katerimi se 
lahko pohvalimo so panožne kolektivne pogodbe za komunalno dejavnost in dejavnost poslovanja z 
nepremičninami, medtem, ko si moramo za sklenitev panožne kolektivne pogodbe za dejavnost 
zasebnega varovanja še naprej prizadevati.  
 
Naše članstvo, ki šteje približno 6.000 članov, je upravičeno do: 

- nasvetov,  
- pravne pomoči, 
- solidarnostnih finančnih pomoči, 
- sindikalnega izobraževanja, 
- simboličnih obdaritev udeležencem delovno športnih tekmovanj in srečanj (Komunaliada v 

zadnjih nekaj letih pritegne preko 3000 udeležencev), 
- pomoči pri sklepanju podjetniških kolektivnih pogodb, 
- in še in še. 

 
Servisiranje članstva zagotavljamo z razvejano mrežo območnih organizacij po vsej Sloveniji. 
 
Naši cilji:  

- povečanje članstva, da bomo številčnejši povečali naš vpliv in odločneje zastavili NE pri 
poskusih nižanja pravic v novi delovni, pokojninski, zdravstveni zakonodaji, na kar se očitno 
pripravlja zakonodajalec, 

- s sklepanjem kolektivnih pogodb dejavnosti (katerih podpisniki smo kot reprezentativen 
sindikat) zagotavljati zaposlenim v naših dejavnostih človeka dostojno življenje, 

- naš sindikat želimo približati mladim in jih zainteresirati za sindikalizem. 
 

SKVNS, v katerega je včlanjenih okrog 6.000 članov, zaposlenih v 80 podjetjih komunalne 
dejavnosti, 11 nepremičninskih in 34 podjetjih varovanja, ima sedež v Ljubljani na Dalmatinovi 4. 
Želite zvedeti o nas več? Vedno smo vam na razpolago na telefon 01/43 41 233 ali e-pošta 
skvns@sindikat-zsss.si 
 
Najdete nas tudi na spletni strani: www.sindikat-skvns.si 

 
PRIDRUŽITE SE NAM, SKUPAJ BOMO USPEŠNEJŠI 
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KOMUNALIADI 2009 NA POT                                   
 
 
 
Vsakoletno srečanje delavcev komunalnega gospodarstva ima poleg pomena za naše druženje, športno 
udejstvovanje in izmenjavo izkušenj tudi nalogo, da pregledamo naša prizadevanja za predstavitev 
pomena in vloge komunalnega gospodarstva širši skupnosti in tudi predstavitev dejanskega 
ekonomskega položaja komunalnih podjetij.  
 
Letošnje 25. srečanje ima simboličen pomen, saj se srečujemo že četrt stoletja, kar je v teh viharnih 
časih velik dosežek in kaže na dejstvo, da je znotraj komunalnega gospodarstva pripadnost dejavnosti 
na visokem nivoju. 
 
Bo pa letošnje srečanje zaznamovalo nekaj dejstev, katerim se podjetja v okviru komunalnega 
gospodarstva ne bodo mogla izogniti. Aktualna finančna in gospodarska kriza se sicer še ne odraža pri 
poslovanju podjetij v dejavnosti, so pa že prisotna prva znamenja, da se temu ne bomo mogli izogniti.  
 
Najpomembnejše dejstvo v letošnjem letu je uveljavitev zakona o javno zasebnem partnerstvu, saj se 
morajo podjetja do konca leta reorganizirati po tem zakonu. Ta zakon vsebuje veliko neznank, 
predvsem zaradi različnih pogledov znotraj stroke in politike na bodočo organiziranost komunalnega 
gospodarstva v luči tega zakona, tudi zaradi njegove nedorečenosti. 
 
Drugo pomembno dejstvo je priprava spremenjenega Pravilnika za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih javnih služb varstva okolja, ki je trenutno v javni razpravi. Glede na predloženi tekst 
spremenjenega pravilnika nam je uspelo s projektom izdelave metodologij za komunalne storitve 
pripraviti osnove kalkulacij, ki so sedaj povzete v predlogu novega pravilnika, vključno s 
spremenjenim naslovom pravilnika. Kljub nekaterim dvomom s strani posameznikov ob zagonu 
projekta, so sedaj prvi vidni rezultati, ki se odražajo v predlogu pravilnika.  
 
Z reorganizacijo Združenja za varstvo okolja v Zbornico komunalnega gospodarstva v okviru GZS in 
uvedbo prostovoljnega članstva ter notranjo reorganizacijo je nova zbornica uveljavila dejavnost 
komunalnega gospodarstva kot odgovornega partnerja aktualni politiki pri pripravi nove zakonodaje.  
 
Seveda pa bodo naslednji meseci nakazali nadaljnjo pot razvoja in organiziranosti komunalnega 
gospodarstva v Sloveniji. Upajmo le, da bo aktualna politika pokazala toliko zrelosti, da bo upoštevala 
pri svojih odločitvah evropske izkušnje (predvsem kontinentalne) na tem področju.  
 
 
 
 

Direktor GZS - Zbornice komunalnega gospodarstva: 
Dušan Butina 
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P O S L O V N I K   

DELOVNIH IN ŠPORTNIH TEKMOVANJ  

XXV. SREČANJA DELAVCEV KOMUNALNEGA GOSPODARSTVA SLOVENIJE,  

SLOVENSKA BISTRICA 2009 
 
 

1. člen 
 
Delovna in športna tekmovanje delavcev komunalnega gospodarstva Republike Slovenije (v na-
daljevanju: tekmovanja) imajo svoj osnovni cilj v dvigu kakovosti dela, razvijanju delovnih in 
ustvarjalnih sposobnosti in aktivnosti na področju komunalnih dejavnosti, izmenjavi izkušenj med 
delavci ter utrditvi delovnih navad, prijateljstva in medsebojnih odnosov. 

 
2. člen 

 
Tekmovanja se organizirajo enkrat letno kot tradicionalno srečanje delavcev v panogi. Udeleženci in 
organizatorji teh srečanj so podjetja, ki opravljajo komunalne dejavnosti, ne glede na obliko 
organiziranosti oziroma lastnine. 
 
Organizatorja tradicionalnega srečanja je določil sindikat komunale, varovanja in nepremičnin 
Slovenije (v nadaljevanju: SKVNS). 
 

3. člen 
 
Tekmovanja so sestavljena iz delovnih in športnih disciplin. Delovna tekmovanja obsegajo najpo-
gostejše dejavnosti v panogi s ciljem, da bi sodelovalo kar največ komunalnih podjetij. Pravila za 
delovna in športna tekmovanja opredeli in določi organizator v razpisu tekmovanj in pravilnikih 
posameznih panog. 
 

4. člen 
 
V okviru srečanja delavcev se organizirajo tudi spremljajoče aktivnosti (posvetovanja, razstave, 
seminarji, ipd.) z namenom razširitve znanja in spoznanj ter uveljavitve novosti s področja ko-
munalnih dejavnosti. 
 

5. člen 
 
Vsa delovna in športna tekmovanja trajajo praviloma en dan, razen če nastopijo zaradi prevelikega 
števila prijav časovne ovire za izvedbo v enem dnevu. Komunalna podjetja, ki bodo tekmovala na dan 
pred igrami v posameznih panogah določi organizator srečanja po teritorialnem ključu ali po pisni 
zahtevi posameznega udeleženega podjetja. Ostale vzporedne dejavnosti se lahko organizirajo na dan 
tekmovanja ali v dneh pred tem.  
 

6. člen 
 
Udeleženci lahko za vsako tekmovalno disciplino prijavijo samo eno ekipo. Ekipe so lahko mešane 
(moški - ženske), kar opredeli organizator v razpisu. Za tekmovanja, katerih udeleženci so 
posamezniki, se število prijav opredeli v razpisu. 
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7. člen 

 
Vodje ekip so dolžni imeti pri sebi seznam tekmovalcev zaposlenih pri podjetju, potrjen od direktorja 
podjetja, prav tako fotokopijo prijave v zavarovanje M1/M2 obrazec, na kateri je potrdilo s strani 
zavoda za zdravstveno zavarovanje, da je oseba prijavljena v zavarovanje, da je zaposlena v 
omenjenem podjetju, za katerega nastopa kot tekmovalec in da ni odjavljena iz zavarovanja. 
Tekmovalci so dolžni na zahtevo vodij posameznih tekmovalnih disciplin oziroma sodnikov dokazati 
svojo istovetnost z osebno izkaznico, vozniškim dovoljenjem ali potnim listom. Brez navedenih 
dokazil nastop na tekmovanju ni mogoč. Identifikacija se na zahtevo posamezne ekipe lahko opravi 
izključno pred začetkom nastopanja. 
 

8. člen 
 
Razpis za udeležbo na tekmovanju mora organizator poslati vsem potencialnim udeležencem najmanj 
dva (2) meseca pred datumom tekmovanja. Udeleženci morajo prijaviti sodelovanje najmanj do 
datuma, ki ga v razpisu določi organizator. 
 
Organizator lahko odpove tekmovanje v posamezni disciplini, če so prijavljene manj kot štiri ekipe 
oziroma ne podeljuje pokalov, če je uvrščenih manj kot šest ekip v posamezni panogi. 
V primeru višje sile ima organizator pravico odpovedati srečanje ob soglasju organizacijskega odbora. 
 

9. člen 
 
Financiranje tekmovanj zagotavljajo:  
- organizator,  
- prijavljena podjetja s kotizacijo za vsakega svojega udeleženca (v kotizaciji so vključeni stroški 

celotne izvedbe tekmovanj oziroma stroški srečanja),  
- pokrovitelj, sponzorji in drugi, ki prispevajo k zmanjšanju skupnih stroškov na podlagi posebnih 

dogovorov z organizatorjem. 
 
Kotizacija za udeležbo mora biti poravnana najpozneje do sestanka vodij ekip oziroma do izvedbe 
žrebanja. 
 

10. člen 
 
Organizator je dolžan zagotoviti nemoten potek tekmovanj, ocenjevanje tekmovalcev in zdravstveno 
službo. Pri izvedbi se lahko povezuje z ustrezno usposobljenimi strokovnimi institucijami. Osnovna 
sredstva, opremo in ostala standardizirana sredstva za izvedbo tekmovanj zagotavlja organizator. 
 

11. člen 
 
Na tekmovanjih se ugotavlja:  
- rezultat in doseženo mesto ekipe v posamezni disciplini,  
- seštevek delovnih tekmovanj,  
- seštevek športnih tekmovanj in  
- skupni seštevek vseh tekmovanj (tekmovanje vodilnih in vodstvenih delavcev se ne prišteva v 

skupni seštevek). 
 
Za doseženo I., II. in III. mesto v posamezni disciplini ter za I., II. in III. mesto v seštevku delovnih, 
športnih in skupnih tekmovanj prejme ekipa pokal. 
Prijavljeni udeleženci dobijo spominsko darilo. 
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12. člen 
 
Tekmovanja vodi organizacijski odbor, ki jih imenuje:  
- organizator tekmovanja,  
- SKVNS, GZS,  
- občine organizatorja. 
 

13. člen 
 
Vodje tekmovanj, izvedbene organe, sodnike in drugo tehnično osebje določi organizator. 
 

14. člen 
 
Morebitne spore oziroma pritožbe rešuje tekmovalna komisija in častno razsodišče. Pritožbe na 
odločitve sodnikov niso možne. Tekmovalna komisija odloča o morebitnih drugih sporih med samo 
tekmo. Komisijo sestavljajo: športni sodnik oziroma strokovnjak za delovno področje in vodje 
prizadetih ekip. Odloča sodnik arbitražno in dokončno - tekmovanje se nadaljuje. 
 
Častno razsodišče kot drugostopenjski organ sestoji iz treh članov in sicer:  
- predstavnika GZS,  
- predstavnika sindikata,  
- predstavnika organizatorja.  
 
Način dela in reševanja pritožb oziroma sporov je opredeljen v posebnih pravilih. 
 

15. člen 
 
Vsako udeleženo podjetje določi vodjo ekipe, ki je zadolžen za svoje tekmovalce in za izvedbo vseh 
navodil organizatorja, ki jih dobijo v pisni obliki, v biltenu oziroma na sestanku vodij ekip. 
Organizator objavi navodila in informacije v biltenu v roku deset dni po sestanku vodij ekip, neuradne 
rezultate srečanja ob razglasitvi, končne rezultate pa v biltenu oziroma obvestilu. 
 

16. člen 
 
Vsak udeleženec tekmuje in sodeluje na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema odgovornosti za 
morebitno škodo oziroma poškodbe oseb in stvari (predmetov) med in po tekmovanju ali za 
povzročeno škodo tretji osebi. 
 

17. člen 
 
Ta poslovnik je sprejel organizacijski odbor na seji dne 20.04.2009. 
Poslovnik začne veljati z dnem sprejema. 
 
Slovenska Bistrica, dne 20.04.2009 

 
Predsednica organizacijskega odbora: 

Jožica DOBAJ, l.r. 
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Na podlagi 14. člena Poslovnika delovnih in športnih tekmovanj XXV. srečanja delavcev 
komunalnega gospodarstva Slovenije v Slovenski Bistrici, je organizacijski odbor za pripravo in 

izvedbo srečanja na svoji seji, dne 20.04.2009 sprejel naslednja 
 

 

P R A V I L A  

ZA DELO IN ODLOČANJE ČASTNEGA RAZSODIŠČA 
 

 
1. člen 

 
Ta pravila urejajo način reševanja pritožb - sporov pri izvajanju delovnih in športnih tekmovanj na 
srečanju delavcev komunalnega gospodarstva Slovenije 2009. 
 
Pravila so obvezujoča za delo in odločanje drugostopenjskega pritožbenega organa, kot tudi za 
udeležence delovnih in športnih tekmovanj komunalnega gospodarstva Slovenije (v nadaljevanju: 
KGS). 
 

2. člen 
 
O morebitnih pisnih pritožbah in sporih pri izvajanju delovnih in športnih tekmovanj odloča Častno 
razsodišče (v nadaljevanju: razsodišče), ki je sestavljeno iz:  
- predstavnika GZS,  
- predstavnika SKVNS in  
- predstavnika organizatorja.  
 
Predsednik razsodišča je predstavnik GZS. Predsednik odloči, koga vse povabi na obravnavo pritožbe 
(vodje ekip, sodnika, vodjo prvostopenjskega organa, itd.). 
 

3. člen 
 
Ekipa ali posameznik, ki meni da so bile med tekmovanjem storjene nepravilnosti ali sprejete 
nepravilne odločitve, ki so vplivale na končni rezultat, sme vložiti pisno pritožbo. Pisna pritožba mora 
biti oddana najkasneje 15 minut po končanem tekmovanju ekipe, to je pred podpisanem zapisniku.  
 
Skupaj s pisno pritožbo mora pritožnik vplačati kavcijo v višini 100 EUR. Ob vplačilu se vplačniku 
izda blagajniški prejemek. 
 
Vplačana kavcija se v primeru ugodne rešitve pritožnika vrne, sicer pa se všteje v skupni prihodek 
organizatorja srečanja. 

4. člen 
 
Razsodišče obravnava pritožbo po naslednjem postopku: 
Takoj po prejemu pisne pritožbe in plačane kavcije, najkasneje pa v roku 15 minut, se razsodišče 
sestane ter pregleda pritožbo in jo primerja z določili Poslovnika in Pravilnika. 
 
Razsodišče lahko, če oceni, da je to potrebno, povabi k razpravi tudi sprte strani. Če po preučitvi 
pritožbe, razprave in preverjanja prvostopenjske odločitve ne pride do sporazuma med sprtima 
stranema, predsednik razsodišča da na glasovanje predlog sklepa. S sklepom se lahko pritožbi ugodi 
ali jo zavrne. V primeru, da pritožbi ugodi, mora sočasno odločiti tudi o rezultatu tekmovanja, 
podaljšanju tekme, ponovitvi, itd. 
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Na seji se vodi zapisnik, ki mora vsebovati glavne podatke o prisotnih, predmetu pritožbe, razpravo, 
izrečene ukrepe zaradi kršenja reda na seji, glasovanje ter sprejete sklepe. 
 
Zapisnik podpišejo vsi prisotni člani razsodišča. Zapisnik se sestavi v dveh izvodih, od katerih en 
izvod prejme pritožnik oziroma vodja ekipe, ki je pritožbo vložil. S sklepom je treba seznaniti tudi 
druge prizadete ekipe. 

 
5. člen 

 
Postopek pred razsodiščem mora biti hiter. Reševanje pritožbe mora biti opravljeno korektno, pošteno 
in pravično.  
 

6. člen 
 
Za kršitev reda na seji sme predsednik kršitelju izreči naslednje ukrepe: 
- opomin, če sodelujoči s svojim obnašanjem ovira delo seje, sega v besedo drugim ali ruši red na 

seji na drug način, 
- odvzem besede, če sodelujoči žali druge ali mu je že bil izrečen opomin, pa to ni zaleglo, 
- odstranitev s seje, če prizadeti ne posluša in ne spoštuje predhodnih ukrepov predsednika, močno 

žali prisotne, organizatorja in sam organ. 
 

7. člen 
 
Razsodišče odloča v polni sestavi. Veljavna je odločitev, za katero glasuje večina članov. Odločitev 
razsodišča je dokončna. 
 

8. člen 
 
Pravila začnejo veljati z dnem sprejema in se uporabljajo na delovno športnih tekmovanj XXV. 
srečanja delavcev komunalnega gospodarstva Slovenije v Slovenski Bistrici. 
 
Slovenska Bistrica, dne 20.04.2009 
 
 

Predsednica organizacijskega odbora: 
Jožica DOBAJ, l.r. 
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PRAVILNIK 

O ŽREBU VRSTNEGA REDA  

IN KRITERIJI ZA UGOTAVLJANJE SKUPNEGA REZULTATA  

 
 
I. Žreb vrstnega reda 
 

1. člen 
 

Žreb vrstnega reda ekip v posameznem tekmovanju bo izveden z javnim žrebom. 
 

2. člen 
 
Žreba se vsaka tekmovalna disciplina posebej, najprej  
- delovna tekmovanja in nato  
- športna tekmovanja. 
 
Na žrebanem predmetu bo izpisana številka.  
 

3. člen 
 
V posameznih disciplinah se tekmovalne ekipe žrebajo po vrstnem redu, kot so prijavljene. Ekipe 
žrebajo številke, ki jih bodo uvrstile na posamezno mesto v razpredelnici. 
 

4. člen 
 
V športnih disciplinah, kjer se igra po izločitvenem sistemu, se upošteva delno dirigiran žreb s 
postavitvijo nosilcev posameznih skupin. Nosilci posameznih skupin se postavijo glede na rezultate 
tekmovanj v preteklem letu. Nosilca določi organizator glede na končno število prijavljenih ekip. 
 
 
II. Kriteriji za ugotavljanje skupnega rezultata 
 

5. člen 
 
Po zaključku posameznih tekmovanj vodje tekmovanj oddajo informacijski službi zapisnik o 
tekmovanju. 
 

6. člen 
 
Zapisnik mora obvezno vsebovati:  
- vrstni red uvrščenih tekmovalnih ekip,  
- število diskvalificiranih tekmovalnih ekip,  
- število ne nastopajočih oziroma neuvrščenih tekmovalnih ekip,  
- seštevek oziroma poimenski seznam vseh prijavljenih tekmovalnih ekip v disciplini,  
- začetek in konec tekmovanja,  
- število pritožb kot priloga k zapisniku. 
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7. člen 

 
Za skupno uvrstitev velja seštevek točk iz delovnih in športnih tekmovanj. 
 
Število točk za posamezno disciplino je odvisno od doseženega mesta in števila uvrščenih ekip v 
posamezni disciplini. Izračun se opravi na podlagi tabele za razdelitev točk, ki je v prilogi. 
 
V primeru enakega skupnega števila točk zmaga ekipa, ki je v delovnem tekmovanju dosegla boljšo 
uvrstitev. 
 

8. člen 
 
Ta pravilnik in kriterije je sprejel organizacijski odbor na seji dne 20.04.2009. 
 
 
Slovenska Bistrica, dne 20.04.2009 
 

 
Predsednica organizacijskega odbora: 

Jožica DOBAJ, l.r. 
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Priloga h kriterijem za ugotavljanje skupnega rezultata 
 
Tabela za razdelitev točk: 
 

Zap. št. 41 in več ekip 31 do 40 ekip 21 do 30 ekip 20 in manj ekip 
1. 95 90 85 80 
2. 85 80 75 70 
3. 75 70 65 60 
4. 70 65 60 55 
5. 65 60 55 50 
6. 60 55 50 47 
7. 57 52 47 44 
8. 54 49 46 41 
9. 51 46 41 37 

10. 48 43 39 35 
11. 45 40 37 32 
12. 44 39 36 31 
13. 43 38 35 30 
14. 42 37 34 29 
15. 41 36 33 28 
16. 40 35 32 27 
17. 39 34 31 26 
18. 38 33 30 25 
19. 37 32 29 24 
20. 36 31 28 23 
21. 35 30 27  
22. 34 29 26  
23. 33 28 25  
24. 32 27 24  
25. 31 26 23  
26. 30 25 22  
27. 29 24 21  
28. 28 23 20  
29. 27 22 19  
30. 26 21 18  
31. 25 20   
32. 24 19   
33. 23 18   
34. 22 17   
35. 21 16   
36. 20 15   
37. 19 14   
38. 18 13   
39. 17 12   
40. 16 11   
41. 15    
42. 14    
43. 13    
44. 12    
45. 11    
46. 10    
47. 9    
48. 8    
49. 7    
50. 6    
51. 5    
52. 4    
53. 3    
54. 2    
55. 1    
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PRAVILNIK 

ZA IZVEDBO DELOVNIH TEKMOVANJ 
 
 

1. člen 
 
Delovna tekmovanja se izvedejo po napisanih navodilih, ki so v prilogi. 
 

2. člen 
 
Delovna tekmovanja so naslednja:  
- vodovod,  
- kanalizacija,  
- odvoz odpadkov,  
- aranžiranje cvetja. 
 
Zgoraj navedena tekmovanja se bodo odvijala v soboto 13. junija 2009 na naslednjih lokacijah:  
 
1) na območju parkirišč 2. osnovne šole Slovenska Bistrica: 
- vodovod,  
- kanalizacija in  
- odvoz odpadkov. 
 
2) v prostorih Srednje šole Slovenska Bistrica: 
- aranžiranje cvetja. 
 

3. člen 
 
Vodje tekmovalnih ekip so dolžni imeti pri sebi seznam tekmovalcev zaposlenih pri podjetju, potrjen 
od direktorja podjetja, prav tako fotokopijo prijave v zavarovanje M1/M2 obrazec, na kateri je potrdilo 
s strani zavoda za zdravstveno zavarovanje, da je oseba prijavljena v zavarovanje, da je zaposlena v 
omenjenem podjetju, za katerega nastopa kot tekmovalec in, da ni odjavljena iz zavarovanja. 
Tekmovalci so dolžni na zahtevo vodij posameznih tekmovalnih disciplin oz. sodnikov, izkazati svojo 
istovetnost z osebno izkaznico, vozniškim dovoljenjem ali potnim listom, skupaj s fotokopijo obrazca 
- prijave v zavarovanje M1/M2.  
 
Brez navedenih dokazil nastop na tekmovanju ni mogoč. Identifikacija se na zahtevo posamezne ekipe 
lahko opravi izključno pred začetkom nastopanja.  
 

4. člen 
 
Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost. Organizator ne odgovarja za poškodbe, ki bi nastale 
kot posledica nespoštovanja navodil iz področja varnosti in zdravja pri delu ali zanemarjanja zaščitnih 
sredstev, za katere mora poskrbeti vodja vsake tekmovalne ekipe.  
 
Organizator ne odgovarja za osebne predmete tekmovalcev in spremljajočih gledalcev. 
 

5. člen 
 
Nesporazumi pri izvedbi delovnih tekmovanj se lahko rešujejo dvostopenjsko in sicer tekmovalna 
komisija na prvi stopnji in častno razsodišče na drugi stopnji. 
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Tekmovalno komisijo sestavljajo:  
- vodja tekmovanja – glavni sodnik, ki nastopa kot arbiter,  
- vodje tekmovalnih ekip ter  
- sodnik. 
 
Odločitev vodja tekmovanja - glavnega sodnika je dokončna. 
 
V primeru, da arbitraža ni uspešna, se na podlagi pisne pritožbe in plačane kavcije 100 EUR, sestane 
častno razsodišče. Odločitev razsodišča je dokončna. Kavcija se vrne v primeru ugodne rešitve 
pritožbe. 
 

6. člen 
 
Tekmovanja se uradno ne snemajo. Kakršnikoli posnetki tekmovanja s katerim bi se vplivalo na 
rezultat tekmovalne ekipe, so izključeni. 
  

7. člen 
 
Sestavni del tega pravilnika so:  
- navodila za izvedbo delovnega tekmovanja vodovod,  
- navodila za izvedbo delovnega tekmovanja kanalizacija,  
- navodila za izvedbo delovnega tekmovanja odvoz odpadkov,  
- navodila za izvedbo delovnega tekmovanja aranžiranje cvetja. 
 

8. člen 
 
Ta pravilnik je sprejel organizacijski odbor na seji 20.04.2008. 
 
Slovenska Bistrica, dne 20.04.2009 
 
 

Predsednica organizacijskega odbora: 
Jožica DOBAJ, l.r. 
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NAVODILA  

za izvedbo delovnega tekmovanja: VODOVOD 
 
 
Vodja delovnega tekmovanja: Anton KAMPUŠ 
 

 
1. PRIKLOP HIŠNEGA VODOVODNEGA PRIKLJUČKA NA 

JAVNO VODOVODNO OMREŽJE 
 

Eden najpomembnejših elementov vodovodnega omrežja je hišni vodovodni priključek. Osnovna 
elementa hišnega vodovodnega priključka sta navrtni zasun, kot hišna zaporna armatura in vodomer.  
 
Navrtni zasun je vgrajen na sekundarni cevovod (ki se nahaja običajno v cesti ali pločniku) in mora 
omogočati trajno in varno dobavo vode iz vodovodnega omrežja uporabniku, kot tudi morebitno 
zapiranje dobave vode v slučaju okvare na interni napeljavi ali cevi priključka.  
 
Vodomer, ki je vgrajen v jašku, niši, ali drugem primernem prostoru, v objektu ali zunaj njega, meri 
porabljeno vodo. Oba elementa sta med seboj povezana s priključno cevjo, ki je običajno iz umetne 
mase (Poly Etylen - krajše PE). 
 
Opomba:  
V vodomerni tipski jašek je potrebno vgraditi tesnili za holandec, volumetrični vodomer in pečatno 
objemko. Ostala instalacija v vodomernem jašku je že izvedena. 
 
 

2. SHEMA HIŠNEGA PRIKLJUČKA 
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3. NALOGA 
 
Izvedba hišnega vodovodnega priključka. 
 

4. ŠTEVILO TEKMOVALCEV V EKIPI 
 
Ekipo sestavljata 2 (dva) tekmovalca in vodja ekipe. 
 

5. VRSTNI RED TEKMOVANJA 
 
Tekmovanje poteka po izžrebanem vrstnem redu. O kvaliteti izvedbe vodovodnega priključka se 
izdela zapisnik. Izžrebana številka za vrstni red tekmovanja ekipe je tudi številka zapisnika. 
 
Vodja ekipe prijavi tekmovalno ekipo najkasneje do 8. ure na dan tekmovanja. Predati mora seznam 
tekmovalcev, potrjen s strani direktorja podjetja. Ekipa se mora na tekmovališču pojaviti najkasneje 15 
minut pred pričetkom nastopa. 

 
6. ČAS IZVEDBE 

 
Omejen na največ 20 minut - 2 tekmovalca. 
 

7. POTEK TEKMOVANJA 
 
Pripravljenih je 5 tekmovalnih mest tako, da hkrati lahko tekmuje do 5 ekip. Naslednjih pet ekip je v 
pripravi. Po zaključku naloge in izvedenem točkovanju preda ekipa, ki je zaključila tekmovanje, vso 
potrebno orodje za montažo ekipi, ki je v pripravi. 
 

8. MERJENJE ČASA 
 
Čas meri sodnik. Čas izdelave se meri od znaka za start in do trenutka, ko oba tekmovalca sonožno 
prestopita posebej označeno startno/ciljno črto. Orodje mora biti zloženo na kupu za ciljno črto ob 
tekmovalcih, prav tako morebitni ostanki cevi, ki so ostali po rezanju.  
 
Tekmovalni prostor mora ekipa pred zaključkom naloge pospraviti. Vsak kos orodja ali materiala, ki 
ostane na tekmovalnem poligonu, se točkuje z 10 kazenskimi točkami. 
 

9. MATERIAL IN ORODJE 
 
Organizator preda udeležencem na razpolago ves material in orodje (po priloženem seznamu) za 
izvedbo hišnega vodovodnega priključka. 
 

10. ZAŠČITNA SREDSTVA 
 
Tekmovalec mora biti pri delu opremljen z naslednjimi zaščitnimi sredstvi:  
- delovna obleka,  
- delovni čevlji in  
- delovna kapa. 
Zaščitna sredstva si tekmovalci priskrbijo sami. 
 

11. OPIS NALOGE 
  
Vrstni red operacij izvedbe izberejo tekmovalci po svoji želji. 
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Naloga: 
- montaža navrtnega zasuna ZAK TIP 243 60-500/34 na duktil cev DN 100; 
- navrtavanje duktilne cevi DN 100 pod tlakom; 
- montaža spojke ZAK koleno PE tip 6475 da 32/34 v navrtni zasun ZAK tip 243;  
- postavitev - privijačenje vgradne garniture na navrtni zasun ZAK tip 243; 
- polaganje, rezanje in posnemavanje robov cevi priključka PE 100 DN 32 RC PROTECT; 
- postavitev vodomernega jaška - tip Zagožen; 
- montaža volumetričnega vodomera DN 20; 
- montaža pečatne objemke na holandsko matico pred vodomerom; 
- polaganje, rezanje in posnemavanje robov cevi PE 80 DN 25 za vodomernim jaškom; 
- montaža MAGNUM spojke DN 25 in krogličnega ventila DN 20 na cev hišnega dela priključka; 
- tlačni preizkus, izpiranje in odzračevanje vodovodnega priključka; 
- namestitev termo zaščitnega vložka in PE pokrova v oziroma na jašek tip – Zagožen. 
 
Po končanem tekmovalnem delu in izvedenem tlačnem preizkusu se zaradi točkovanja izvede še 
preizkus delovanja hišnega priključka in sicer z izpustom vode skozi krogelno pipo na hišni strani 
vodovodnega priključka. Nato se prične točkovanje izdelka, ki pa še ni dokončno, ker se meritev 
velikosti izvrtine lahko opravi šele po končanem tekmovanju in odstranitvi navrtnih zasunov.  
 
Če je premer izvrtine manjši od 20 mm, ekipa dobi 50 kazenskih točk. 
 

12. OSTALE ZAHTEVE 
 
Zahteve: 
- delo se izvaja izven jarka na prostem; 
- pri delu se uporablja osebna varovalna oprema (delovna obleka, delovni čevlji in delovna kapa); 
- navrtavanje cevi se izvaja pod tlakom; 
- tlačni preizkus se izvede s tlakom, ki je trenutno na razpolago v cevovodu po končanem merjenju 
časa izdelave;  

- z vizualno kontrolo tesnenja spojev se ugotovi in oceni uspešnost tlačnega preizkusa; 
- zahtevana navrtana izvrtina v steni duktil cevi DN100 je min. 20 mm;  
- s šablono se izmeri navrtana izvrtina v steni cevi; 
- s podpisom zapisnika o izvedbi hišnega vodovodnega priključka tekmovalna ekipa zaključi delo. 
 
ORGANIZATOR TEKMOVANJA NE ODGOVARJA ZA POŠKODBE NASTALE KOT PO-
SLEDICA NEUPOŠTEVANJA NAVODIL IZ VARSTVA PRI DELU, ZA KATERE JE 
ODGOVOREN VODJA VSAKE TEKMOVALNE EKIPE. 
 
 

13. TOČKOVANJE 
 
Točkovanje naloge se vrši po naslednjih kriterijih: 
 

 Kriterij ocenjevanja Enota mere 
Število 

kazenskih 
točk 

1 Izvedbeni čas vsaka sekunda + 1 

Nepravilna izvedba del v opisu naloge: 

- nepravilno navrtavanje 

- nepravilno spajanje PE cevi 
2 

- nepravilna montaža ostalih elementov priključka 

za vsako 
nepravilnost 

+ 10 
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- netesnost spojev po tlačnem preizkusu vsak netesen spoj 

- neustrezna izvrtina v cevi < ø20 mm nepravilnost 3 

- nepravilna montaža vodomera (smer toka vode) nepravilnost 

+ 50 

4 - nepravilna uporaba orodja 
za vsako 

nepravilnost 
+ 5 

5 
- količina orodja, ki je ostalo na tekmovalnem polju 

ekipe 
za vsak kos orodja + 10 

6 
- količina ostankov cevi oziroma materiala na 

tekmovalnem polju ekipe 

za vsak kos cevi 
oziroma ostalega 

materiala 
+ 10 

 
V primeru poškodbe kateregakoli od elementov hišnega vodovodnega priključka, ki onemogoča 
njegovo varno obratovanje, se tekmovalna ekipa izloči iz tekmovanja. 
 

14. VRSTNI RED EKIP 
 
Vrstni red tekmovalnih ekip se določi na podlagi doseženega števila točk. Zmaga ekipa z najmanjšim 
številom doseženih točk. V primeru, da imata dve ekipi enako število točk, je višje uvrščena ekipa z 
manjšim doseženim številom kazenskih točk. V primeru, da so ekipe še po drugem doseženem 
kriteriju izenačene, se opravi žreb. To pravilo velja samo za prva tri mesta, oziroma za ekipe, ki 
prejmejo pokal. 
 

15. SODNIKI IN REŠEVANJE SPOROV 
 
Na vsakem tekmovalnem mestu je na razpolago sodnik. Merjenje časa se opravi s štoparico. Čas se 
meri na desetinke sekunde in se pri točkovanju zaokroži na celo sekundo in sicer od 0,0 do 0,5 navzdol 
ter od 0,6 do 0,9 navzgor.  
 
Izmerjeni čas se hrani na štoparici do zaključka ocenjevanja izdelka in se ga zbriše šele na ukaz 
glavnega sodnika pred pričetkom tekmovanja naslednjih petih ekip.  
 
Za vsako tekmovanje se vodi zapisnik, ki ga podpišejo sodnik, vodja ekipe ter vodja tekmovanja. 
 
V pomoč pri odločitvah je na razpolago tekmovalna komisija - vodja tekmovanja. Odločitev vodje 
tekmovanja je dokončna.  
 
V slučaju, da se tekmovalna ekipa ne strinja z odločitvijo vodje tekmovanja, lahko vloži pisno 
pritožbo ter vplača kavcijo pri častnem razsodišču. Odločitev razsodišča je dokončna.  
 

16. OSTALO 
 
Potrebno osebje za izvedbo tekmovanja zagotovi organizator: 
 
 Vrsta potrebnega opravila Število ljudi 

1 Sodniki 5 

2 Vodja tekmovanja in glavni sodnik 1 

3 Pripravljalno osebje 5 
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Potrebno orodje za izdelavo hišnega vodovodnega priključka: 
 

Naziv orodja EM 
Potrebna 
količina 

kos/progo 
Proizvajalec 

- garnitura za navrtavanje z ZAG 34 priključkom, 
sveder ø24 mm 

KOS 1 HAWLE 

- klešče cevne R 6/4''-45 KOS 1 UNIOR 

- klešče cevne R 1''-45 KOS 1 UNIOR 

- škarje za rezanje PE cevi KOS 1 HAWLE 

- posnemalec robov za PE cev KOS 1 HAWLE 

- ključ viličasti Sw24 KOS 1 UNIOR 

- ročka za odpiranje-zapiranje navrtnega zasuna in 
teleskopske garniture 

KOS 1 HAWLE 

 

 

Minimalna potrebna količina materiala za izdelavo hišnega vodovodnega priključka: 
 

KRATEK 
NAZIV 

NAZIV ARTIKLA EM 
Potrebna 
količina 

kos/progo 

Dobavitelj/ 
proizvajalec 

ZASUN 
ZAK NAVRTNI ZASUN TIP 243 60-
500/34 + STREME VULKANIZIRANO 
DN 100 

KOS 1 N&A HAWLE 

GARNITURA 
HAWLE VGRADNA GARNITURA 0,7-
1,1 TIP 960 

KOS 1 N&A HAWLE 

SPOJKA ZAK KOLENO PE TIP 6475 DA 32/34 KOS 1 N&A HAWLE 

CEV PE 100 RC PROTECT DN 32/16 m 5 VIGRAD 

JAŠEK VODOMERNI TERMO JAŠEK ¾'' KOS 1 ZAGOŽEN 

VODOMER 
VOLUMETRIČNI VODOMER DN 20 

Qn=2,5 m3/h 
KOS 1 CMC 

TESNILO TESNILO ZA HOLANDEC R ¾'' KOS 2 
VODOTEHNIK 

KM 

OBJEMKA OBJEMKA PEČATNA ZA VODOMER ¾'' KOS 1 
VODOTEHNIK 

KM 

CEV PE 80 RC PROTECT DN 25/16 m 3 VIGRAD 

SPOJKA MAGNUM SPOJKA ZUNANJI NAVOJ ¾'' KOS 2 VIGRAD 

VENTIL VENTIL KROGLJIČNI ¾'' KOS 1 ZAGOŽEN 

 TESNILNI MATERIAL    

 
Sestavni del teh navodil je shema. 
 
Ta navodila je sprejel organizacijski odbor na seji 20.04.2009.  
 

Predsednica organizacijskega odbora: 
Jožica DOBAJ, l.r. 
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NAVODILA  

za izvedbo delovnega tekmovanja: KANALIZACIJA 
 
 
Vodja delovnega tekmovanja: Jerneja ZORKO 
 
 

1. PRIKLJUČITEV CESTNEGA POŽIRALNIKA NA KANALIZACIJO 
 

Izvedba odcepa dela javne kanalizacije s cestnima požiralnikoma. 
 

2. NALOGA 
 
Cilj naloge je izvedba dela sekundarne kanalizacije med dvema revizijskima jaškoma PE DN 800 in 
PE DN 625 s PVC cevmi DN 200. Na sekundarno PVC kanalizacijsko cev je potrebno izvesti 
priključitev peskolova PE DN 400 preko priključnega voda PVC DN 100. Peskolov je opremljen z 
LTŽ rešetko. 
 
Na jašek PE DN 625 je prav tako priključen peskolov PE DN 400 preko priključnega voda PVC DN 
100.  
 
PE jašek DN 800 je opremljen s PE pohodnim pokrovom DN 625, prav tako tudi PE jašek DN 600 s 
LTŽ pohodnim pokrovom DN 625. Peskolova sta opremljena z LTŽ rešetko.  
 

3. ŠTEVILO TEKMOVALCEV V EKIPI 
 
Ekipo sestavljajo trije (3) tekmovalci vključno z vodjem ekipe. 
 

4. VRSTNI RED TEKMOVANJA 
 
Tekmovanje poteka po izžrebanem vrstnem redu. O kvaliteti izvedbe kanalizacijskega voda s 
priključkoma se izdela zapisnik. Izžrebana številka za vrstni red tekmovanja ekipe je tudi številka 
zapisnika. 
 

5. ČAS IZVEDBE 
 
Do 20 minut - 3 tekmovalci. 
 

6. POTEK TEKMOVANJA 
 
Pripravljenih je 5 tekmovalnih mest, tako da lahko hkrati tekmuje 5 tekmovalnih ekip. Povezava dveh 
revizijskih jaškov s PVC cevmi z odcepnim komadom, na katerega se priključi priključni vod cestnega 
požiralnika, ki je vzporeden z vodom med jaškoma PE DN 800 in PE DN 600 ter priključitev drugega 
cestnega požiralnika, ki je od jaška PE DN 600 oddaljen 1,2 m. Peskolov oz. priključni vod (peskolov 
- jašek) mora biti pravokoten na vod med obema jaškoma (PE DN 800 in PE DN 625).  
 
Končni revizijski jašek PE DN 800 je postavljen v tekmovalnem polju. Tekmovalne ekipe morajo delo 
izvajati po delavniških risbah.  
 

7. MERJENJE ČASA 
 
Čas izdelave kanalizacije s priključkom se meri od znaka za start in do trenutka, ko vsi tekmovalci 
stojijo za označeno ciljno črto, ki je hkrati tudi startna črta.  
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Tekmovalni prostor mora tekmovalna ekipa pred zaključkom naloge pospraviti. Orodje mora biti 
zloženo na kupu za ciljno ( startno ) črto ob tekmovalcih, prav tako višek cevi, ki so ostale od rezanja. 
Vsak kos orodja ali ostanka cevi, ki ostane na tekmovalnem poligonu ekipe, se točkuje z 10-timi 
negativnimi točkami.  
 
Meritev padca cevi se izvede z istimi vodnimi tehtnicami, s katerimi je tekmovalna ekipa vršila 
montažo.  
 
V kolikor je presežen čas izvedbe naloge nad 20 minut, je ekipa izločena - diskvalificirana. 
 
Ekipa je diskvalificirana tudi v primeru,da kanalizacijski vodi niso izvedeni v skladu z 
delavniško risbo.  
 

8. OPIS NALOGE 
(vrstni red izvedbe naloge izbere tekmovalna ekipa sama) 

 
Naloga: 
- Postavitev revizijskih jaškov poz. 1 in 2 vertikalno, na primerno mesto, višino in razdaljo. 

Namestitev LTŽ pokrova na jašek DN 625 in PE pokrova na jašek DN 800. 
- Namestitev cevi PVC φ 200 z odcepnim komadom in drsno spojko. Padec cevi 1%. 
- Namestitev cevi φ 100, kolen φ 100 in cevi φ 100 v predpisani obliki in padcu 1%. PVC cev φ 100 

(poz. 9) mora biti vzporedna s PVC cevema φ 200 (poz 5, 6). 
- Postavitev požiralnika poz. 3 vertikalno, na pravo mesto in višino. Namestitev LTŽ rešetke. 
- Namestitev kolen ter namestitev vertikalne PVC cevi φ 100 (poz. 8) in določitev pravilne dolžine; 

vertikalna cev PVC φ 100 mora biti v vertikali. 
- Postavitev požiralnika poz. 3* vertikalno, na pravo mesto in višino. Namestitev LTŽ rešetke. 

Namestitev PVC cevi φ 100 z drsno spojko φ 100, v predpisanem padcu 1% in v oddaljenosti med 
jaškom DN 625 (poz. 2) in požiralnikom DN 400 (poz. 3*) 1,2 m. 

- Pospravilo orodja, ostankov rezanih cevi in ostalih delovnih pripomočkov za ciljno črto. 
 

9. OSTALE ZAHTEVE 
 

- delo se izvaja v zaščitnih oblekah, delovnih kapah, zaščitnih rokavicah in delovnih čevljih; 
- v primeru, da pride do poškodb tekmovalcev zaradi neuporabe zaščitnih rokavic, organizator 

tekmovanja izključuje svojo krivdo, 
- delo se izvaja izven jarka na prostem, 
- za vsako spojno cev se lahko uporabi samo ena cev; v kolikor se tekmovalec zmoti v dolžini cevi, 

ni dovoljeno uporabiti novo cev, 
- vsi spoji se izvedejo z ustrezno tesnilno gumico. 
 

10. MATERIAL, ORODJE IN ZAŠČITNA SREDSTVA 
 
Organizator komunalnih iger nudi udeležencem ves material (po priloženi shemi kanalizacijskega 
priključka) in orodje (po spodnjem seznamu), ki je potreben za izvedbo naloge kanalizacije. Zaščitna 
sredstva si tekmovalci priskrbijo sami. 
 
Orodje: 
Vsaka tekmovalna ekipa ima na razpolago delovno orodje po naslednjem seznamu: 
- kladivo teže 500 g – kos 1, 
- vodna tehtnica dolžine 500 mm – kos 1, 
- vodna tehtnica dolžine 1000 mm – kos 1, 
- žaga, lisičji rep – kos 1, 
- pila za kovine – groba – kos 1, 
- tračni meter dolžine 3 m – kos 1, 
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- pasta za spoje, 
- krpe za brisanje rok, 
- podložne deščice, 
- podložne zagozde. 
 
Zaščitna sredstva: 
Predpisana zaščitna sredstva, ki jih mora tekmovalec uporabljati pri izvedbi delovnega tekmovanja – 
kanalizacija: 
- delovna obleka, 
- pokrivalo (kapa), 
- delovni čevlji, 
- zaščitne rokavice so s strani organizatorja tekmovanja obvezne, neuporaba zaščitnih rokavic je na 

lastno odgovornost. 
 

ORGANIZATOR TEKMOVANJA NE ODGOVARJA ZA POŠKODBE NASTALE KOT 
POSLEDICA NEUPOŠTEVANJA NAVODIL IZ VARSTVA PRI DELU, ZA KATERE 
POSKRBI VODJA VSAKE TEKMOVALNE EKIPE. 

 
11. TOČKOVANJE 

 
Točkovanje naloge se izvaja po naslednjih kriterijih: 
 

 Kriterij ocenjevanja 
Število kazenskih 

točk 

1 Izvedbeni čas vsaka sekunda 1 točka 

2 
 

Nepravilno vstavljena cev št. 6 in št. 8* v drsno spojko (toleranca je + 
ali – 5 mm) 

50 točk 

3 Nepravilna namestitev PVC kolen φ 100 50 točk/kom 

4 
Nepravilno vstavljanje PVC cevi φ 100 v spoje (toleranca je + ali – 5 
mm) 

50 točk/kom 

5 
Nepravilno vstavljanje PVC cevi φ 200 v spoje (toleranca je + ali – 5 
mm) 

50 točk/kom 

6 Nepravilen padec cevi φ 200mm(padec 1%, toleranca + ali – 0,5%) 50 točk/kom 

7 
Nepravilen padec horizontalnih cevi φ 100mm (padec 1%, toleranca je 
+ ali – 0,5%) 

50 točk/kom 

8 
Nepravilen padec vertikalne cevi φ 100mm (poz. 8), (toleranca je + ali 
–  0,5% od kota 90 stopinj ) 

50 točk 

9 
Horizontalni cevi št. 5, 6. in 9. nista vzporedni (toleranca je + ali –  5 
mm) 

50 točk 

10 
Razdalja med PE jaškom (poz. št. 2) in PE požiralnikom (poz. št. 3*) 
ni 1,2 m (toleranca je + ali – 5  mm) ter cev pravokotna 

50 točk 

11 
Revizijski jašek ali peskolov ni v vertikali - horizontalno raven 
(toleranca je + ali – 5 mm) 

50 točk/kom 

12 
Revizijski jašek ali peskolov ni opremljen z LTŽ pokrovom ali 
rešetko, ter s PE pokrovom 

50 točk/kom 

13 Spoj brez tesnila ali je tesnilo zdrsnilo iz ležišča 10 točk/kom 

14 Ostanki materiala in orodja na tekmovalnem polju 10 točk/kom 
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12. VRSTNI RED EKIP 
 
Doseženi rezultati (vrstni red) tekmovalnih ekip se določi na podlagi doseženega števila točk. Zmaga 
ekipa z najmanjšim številom doseženih točk. V primeru, da dve ekipi dosežeta enako število točk, je 
višje uvrščena ekipa z manjšim doseženim številom kazenskih točk. To pravilo velja samo za prva tri 
mesta, oziroma ekipe, ki prejmejo pokal. 

 
13. SODNIKI IN REŠEVANJE SPOROV 

 
Za vsako tekmovalno skupino sta na razpolago dva sodnika. Časovne meritve izvajata oba sodnika 
istočasno. Upošteva se povprečni čas obeh sodnikov.  
 
Za vsako tekmovanje se vodi zapisnik, ki ga podpišeta oba sodnika, vodja ekipe ter vodja tekmovanja. 
 
V pomoč pri odločitvah je na razpolago glavni sodnik- arbiter. Odločitev arbitra je dokončna.  
 
V primeru, da se tekmovalna ekipa ne strinja z odločitvijo arbitra, lahko vloži pisno pritožbo ter vplača 
kavcijo pri častnem razsodišču. Odločitev razsodišča je dokončna. 
 

14. OSTALO 
 

Potrebno osebje za izvedbo tekmovanja: 
 

 Vrsta potrebnega opravila Število ljudi 

1 Sodniki 10 

2 Glavni sodnik-arbiter 1 

3 Pripravljalno osebje 7 
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15. SHEMA KANALIZACIJSKEGA PRIKLJUČKA 
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Dodatna potrebna oprema za tekmovanje: 
 

 Vrsta potrebnega materiala Količina 

1 Tračni meter dolžine 5m za sodnike 12 kos 

2 Merilec časa - štoparice za sodnike 10 kos 

3 Kemična pisala modre barve 16 kos 

4 Papir formata A4 100 listov 

5 Pravilnik za tekmovanje 15 kos 

6 Navodila za točkovanje - plastificirana 16 kos 

7 Sestavna risba tekmovalnega dela - plastificirana 30kos 

8 Podloge za pisanje zapisnikov za sodnike 12 kos 

9 Čistilo za posodo (v primeru, da tekmovalci ne uporabljajo masti) 20 steklenic(0,5l) 

10 Lesene zagozde 300 kos 

11 Lesene deščice debeline 25 mm, dimenzije 200/300 mm 100 kos 

12 Mast za spajanje cevi 10 kg 

13 Krpe za brisanje rok 50 kos 

14 Nitro razredčilo 10 l 

15 Zapisnik o izvedbi 50 kos 

16 Vodoodporni flomaster - črne barve 10 kos 

 
 
Sestavni del teh navodil je shema. 
 
Ta navodila je sprejel organizacijski odbor na seji dne 20.04.2009. 

 
Predsednica organizacijskega odbora: 

Jožica DOBAJ, l.r. 
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NAVODILA 

 za izvedbo delovnega tekmovanja: ODVOZ ODPADKOV 

 
Vodja delovnega tekmovanja: Natalija PEČOVNIK 
 
 

1. NAČIN TEKMOVANJA 
 
Tekmovanje v odvozu odpadkov se izvaja z vozilom IVECO Eurocargo ML 180E 28P z nadgradnjo 
R2P prostornine 15 m3, ročni klasičen menjalnik, komandna plošča zadaj gumb in ročica za nalaganje 
standardnih posod velikosti od 120 l do 1100 l.  
 
Rezervno vozilo je MERCEDES ACTROS 1835, letnik 1998, EPS menjalnik, blazinar. Nadgradnja 
Europacker KS4, 16 m3, enostavno delovanje. 

 
2.  SESTAVA EKIPE 

 
Tekmovanja se udeleži prijavljena ekipa, ki jo sestavljajo voznik in dva komunalna delavca 
(spremljevalca).  

 
3. ZAŠČITNA SREDSTVA 

 
Vsi člani ekipe morajo imeti predpisana zaščitna sredstva, in sicer: 
- delovno obleko (glede na vremenske razmere), 
- delovne rokavice, 
- delovne čevlje, 
- kapo in ostala sredstva. 
Zaščitna sredstva si tekmovalci priskrbijo sami. 

 
4. POTEK TEKMOVANJA 

 
Demonstracija tekmovanja se bo pričela 30 minut pred pričetkom tekmovanja. 
 
Tekmovanje poteka po izžrebanem vrstnem redu, ki se objavi na dan žrebanja. Spremljevalca morata 
biti ustrezno pripravljena v kabini. Voznik pred začetkom pripravi vozilo za vožnjo, ga vžge in dostavi 
na startno črto, zapusti vozilo in vključi štoparico. Ko voznik pritisne štoparico, se tekmovanje ekipe 
prične. 
 
Po označeni progi se ekipa odpelje mimo stožcev do prvega mesta, kjer mora voznik delovno vozilo 
zaustaviti. Sledi vzvratna vožnja nazaj do prvega odjemnega mesta, kjer je nameščena 1100 l posoda. 
Voznik vklopi rumeni rotirajoči luči na strehi kabine. Spremljevalca izstopita, posodo s pomočjo 
dvižnih ročic iztreseta v vozilo, jo natančno postavita nazaj na odjemno mesto ter jo zavarujeta z 
nožno zavoro. Spremljevalca vstopita v kabino, voznik izklopi obe rotirajoči rumeni delovni luči ter 
odpelje naprej po označeni trasi do drugega mesta, kjer se delovno vozilo ustavi. Sledi vzvratna vožnja 
naravnost nazaj do drugega odjemnega mesta, kjer sta  nameščeni dve 240 l posodi. Voznik vklopi 
rumeni rotirajoči luči na strehi kabine. Spremljevalca ponovita postopek praznjenja posode v vozilo, 
posodi postavita nazaj na odjemno mesto ter vstopita v kabino. Voznik ponovno izklopi obe rotirajoči 
rumeni delovni luči ter vožnjo nadaljuje do mesta, kjer se delovno vozilo ustavi. Sledi vzvratna vožnja 
v označeni ciljni (startni) boks. Voznik vozilo ustavi ter ga zavaruje z zavoro. Vozilo mora biti 
pravilno postavljeno in poravnano v označenem parkirnem prostoru, tako kot je bilo na startu. Voznik 
in spremljevalci primerno izstopijo. Ko voznik ustavi štoparico, je tekmovanje ekipe končano. 
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S posodami za odpadke je potrebno predpisano ravnati tako, da se bo upoštevalo natančnost pri 
položaju, odjemnem mestu, praznjenju, nožna zavora in blokiranje koles, namestitvi in izgledu. 
 
V primeri okvare osnovnega vozila med vožnjo, ekipa ponovi tekmovanje z rezervnim vozilom. 

 
5. TOČKOVANJE 

 
Izvedba naloge se točkuje. Zmaga ekipa z najmanjšim številom kazenskih točk.  
 
V primeru, da ima več ekip enako število kazenskih točk, zmaga ekipa s krajšim porabljenim časom. 
V primeru okvare vozila, se uporablja rezervno nadomestno vozilo. Ostala že zaključena tekmovanja 
se ne ponavljajo, ampak se upošteva število doseženih kazenskih točk s prvim vozilom. V primeru 
ekip z enakimi končnimi rezultati (velja za prva tri mesta) določa zmagovalca žreb. 
 
 
a) KAZENSKE TOČKE 
 
TIP KAZENSKE TOČKE ŠTEVILO ENOTA 
Vsaka sekunda  1 točka 

Vsak podrt ali premaknjen stožec in dotik robnika  20 točk 

Nepravilno postavljena posoda  10 točk 

Ne zavarovanje posode z zavoro  10 točk 

Stopanje in sestopanje iz kabine v času premika vozila  20 točk/delavca 

Nepravilno praznjenje posod (sunkovito)  10 točk 

Nepravilna priprava na praznjenje  10 točk 

Sunkovita vožnja  20 točk 

Ne zategnjena zavora vozila  10 točk 

Neprimerno pripravljeno vozilo za vožnjo in delovni postanek  20 točk 

Neprimerno parkirano vozilo  1 točka/cm 
 
 
b) DISKVALIFIKACIJA 
 
Ekipa, ki neprimerno opravi nalogo ali ne opravi naloge v celoti, se diskvalificira. Ekipa mora začeti s 
pripravo – začetkom na tekmovanje najkasneje v roku dveh minut po zaključku predhodne ekipe, sicer 
se diskvalificira. 
 
Za vsako tekmovanje se vodi zapisnik, ki ga podpišejo sodnik, vodja ekipe ter vodja tekmovanja. 

 
6.  SODNIKI IN REŠEVANJE SPOROV 

 
Na tekmovalnem mestu sta  na razpolago dva sodnika in dva pomočnika sodnikov. 
V pomoč pri odločitvah sodnikom je vodja tekmovanja - glavni sodnik (arbiter kot prvostopenjski 
organ v primeru reševanja nesporazumov). Njegova odločitev je dokončna. 
 
V primeru, da se tekmovalna ekipa ne strinja z odločitvijo arbitra, lahko vloži pisno pritožbo ter vplača 
kavcijo za odločanje o sporu pri častnem razsodišču. Odločitev razsodišča je dokončna. 
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7.  OSTALO 
 
Sestavni del teh navodil je shema. 
 
Ta navodila je sprejel organizacijski odbor na seji dne 20.04.2009. 

 
Predsednica organizacijskega odbora: 

Jožica DOBAJ, l.r. 
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NAVODILA  

za izvedbo delovnega tekmovanja: ARANŽIRANJE CVETJA 
 
 
Vodja delovnega tekmovanja: Vlasta KOS 
 
 

1. OPIS NALOGE 
 

Izdelava šopka. 
 

2. SESTAVA EKIPE 
 
Ekipo sestavlja en tekmovalec/ka in pomočnik za pripravo.  
 

3. POTREBNO ORODJE 
 
Orodje si tekmovalna ekipa priskrbi sama (škarje, nož). 
 

4. MATERIAL ZA IZVEDBO NALOGE 
 
Vsaka tekmovalna ekipa dobi zaprto škatlo z materialom.  
 
Material zagotovi organizator. 
 

5. POTEK TEKMOVANJA IN ČAS IZVEDBE 
 
Tekmovalna ekipa se na tekmovališču pojavi ob pozivu organizatorja. 
 
Naloga pomočnika je, da v času – v roku 5 minut pomaga pripraviti material tekmovalcu/ki. 
Razpoložljivi čas za izvedbo je 30 minut (brez priprave pomočnika). Tekmovalci brez pomočnika 
pričnejo z delom hkrati. 
 
Material, ki ga tekmovalec/ka ne bo uporabil odnese pomočnik s tekmovališča. 

 
6. OCENJEVANJE 

 
Izdelke oceni tričlanska strokovna komisija po dovoljenem času.  
 
Ocenjujejo se od 1 do 10 točk za vsako lastnost izdelka posebej: 
- splošni videz in uporabnost, 
- izbor in skladnost barv, 
- izbor in skladnost struktur rastlin, 
- izvirnost – ideja, 
- trdnost in način vezave (pravila zlatega reza), 
- čistoča in red na tekmovalnem mestu. 
 
Seštevajo se vse točke vseh članov strokovne komisije. 
 
Vrstni red določi število zbranih točk posamezne tekmovalne ekipe. O poteku tekmovanja in 
ocenjevanja strokovna komisija vodi zapisnik. Zapisnik podpišejo vsi člani. 
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V primeru, da se pojavi enako število točk pri dveh tekmovalnih ekipah, je višje uvrščena tekmovalna 
ekipa z večjim doseženim številom točk, katerih seštevek predstavlja lastnost izdelka navedena v 
drugi, tretji in četrti alineji prvega odstavka te točke. To pravilo velja samo za prva tri mesta oziroma 
za tekmovalne ekipe, ki prejmejo pokal. 
 

7. REŠEVANJE SPOROV 
 
Vse spore rešuje na prvi stopnji tekmovalna komisija: vodja tekmovanja – glavni sodnik v sodelovanju 
z vodji ekip, kot arbiter. Njegova odločitev je dokončna. 
 
V primeru, da arbitraža ni uspešna, se na podlagi pisne pritožbe in plačane kavcije, sestane častno 
razsodišče. Odločitev razsodišča je dokončna.  

 
8. OSTALO 

 
Ta navodila je sprejel organizacijski odbor na seji dne 20.04.2009. 

 
Predsednica organizacijskega odbora: 

Jožica DOBAJ, l.r. 
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PRAVILNIK 

ZA IZVEDBO ŠPORTNIH TEKMOVANJ  
 

 
1.  

 
V športnih tekmovanjih se tekmuje po pravilnikih posameznih športnih zvez z nekaterimi 
dopolnitvami, ki jih predpisuje ta pravilnik in navodila, ki so v prilogi. 
 
Športna tekmovanja so naslednja: 
- tenis - posamezno (moški), 
- tenis - posamezno (ženske), 
- mali nogomet (moški). 
- vlečenje vrvi (moški), 
- vlečenje vrvi (ženske), 
- ulična košarka (moški), 
- kegljanje (mešano), 
- streljanje (moški), 
- streljanje (ženske), 
- tek (moški), 
- tek (ženske), 
- met krogle (moški), 
- met krogle (ženske). 
 
Tekmovanja se bodo odvijala na naslednjih tekmovališčih: 
 
1) v Športnem parku Slovenska Bistrica, v soboto 13. junija 2009: 
- tenis - posamezno (moški), 
- tenis - posamezno (ženske), 
- mali nogomet (moški), 
- met krogle (moški), 
- met krogle (ženske). 
 
2) na kegljišču v Športnem parku Slovenska Bistrica, v petek 12. junija 2009 popoldne in v soboto 13.   
    junija 2009: 
- kegljanje (mešano). 
 
3) ob in v Srednji šoli Slovenska Bistrica, v soboto 13. junija 2009: 
- vlečenje vrvi (moški), 
- vlečenje vrvi (ženske), 
- ulična košarka (moški). 
 
4) na strelišču v Slovenski Bistrici, v petek 12. junija 2009 popoldne in v soboto 13. junija 2009: 
- streljanje (moški), 
- streljanje (ženske). 
 
5) v in ob grajskem parku v Slovenski Bistrici, v soboto 13. junija 2009:  
- tek (moški), 
- tek (ženske). 
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2. 
 
O eventualnih spremembah bodo vodje ekip obveščeni na samem žrebanju ali v pisni obliki – biltenu, 
ki jim ga organizator pošlje v roku deset dni po izvedbi sestanka vodij ekip. 
 
Organizator si pridržuje pravico spremeniti sistem tekmovanja glede na število prijavljenih ekip. 

 
3. 

 
Vodje tekmovalnih ekip so dolžni imeti pri sebi seznam tekmovalcev zaposlenih pri podjetju, potrjen 
od direktorja podjetja, prav tako fotokopijo prijave v zavarovanje M1/M2 obrazec, na kateri je potrdilo 
s strani zavoda za zdravstveno zavarovanje, da je oseba prijavljena v zavarovanje, da je zaposlena v 
omenjenem podjetju, za katerega nastopa kot tekmovalec in da ni odjavljena iz zavarovanja. 
Tekmovalci so dolžni, na zahtevo vodij posameznih tekmovalnih disciplin oziroma sodnikov pred 
izvedbo tekmovanj, izkazati svojo istovetnost z osebno izkaznico, vozniškim dovoljenjem ali potnim 
listom, skupaj s fotokopijo obrazca - prijave v zavarovanje M1/M2. Identifikacija se na zahtevo 
posamezne ekipe lahko opravi izključno pred začetkom nastopanja. 
 
Brez navedenih dokazil nastop na tekmovanju ni mogoč. 

 
4. 

 
Vsak tekmovalec v vseh tekmovanjih tekmuje na lastno odgovornost.  
 
Organizator ne odgovarja za osebne predmete tekmovalcev in spremljajočih gledalcev.  
 

5. 
 
Vsi nesporazumi pri izvedbi športnih tekmovanj se rešujejo dvostopenjsko in sicer: 
- tekmovalna komisija na prvi stopnji in  
- častno razsodišče na drugi stopnji. 
 
Tekmovalno komisijo sestavljajo:  
- vodja tekmovanja – glavni sodnik, ki nastopa kot arbiter,  
- vodje tekmovalnih ekip ter sodnik. 
 
Odločitev vodja tekmovanja - glavnega sodnika je dokončna. 
 
V primeru, da arbitraža ni uspešna, se na podlagi pisne pritožbe in plačane kavcije 100 EUR, sestane 
častno razsodišče. Odločitev razsodišča je dokončna. 
 
Kavcija se vrne v primeru ugodne rešitve pritožbe. 

 
6. 
 

Sestavni del tega pravilnika so: 
- navodila za izvedbo športnega tekmovanja tenis, 
- navodila za izvedbo športnega tekmovanja mali nogomet, 
- navodila za izvedbo športnega tekmovanja vlečenje vrvi, 
- navodila za izvedbo športnega tekmovanja ulična košarka, 
- navodila za izvedbo športnega tekmovanja kegljanje, 
- navodila za izvedbo športnega tekmovanja streljanje, 
- navodila za izvedbo športnega tekmovanja tek, 
- navodila za izvedbo športnega tekmovanja met krogle. 
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7. 
 

Tekmovanja se uradno ne snemajo. Kakršnikoli posnetki tekmovanja, s katerimi bi se vplivalo na 
rezultat tekmovalne ekipe, je izključeno. 

 
8. 
 

Ekipe (tekmovalci) se razvrščajo po doseženih rezultatih. 
 
V turnirskem sistemu se igra na izpadanje do polfinala. Razpored ekip se določi z žrebom. V polfinalu 
poraženi ekipi tekmujejo za 3. in 4. mesto, zmagovalni ekipi pa v finalu za 1. in 2. mesto. 
 
Uvrščanje od 5. - 8. mesta: 
- 5. mesto zasede poraženec s 1 uvrščenim, 
- 6. mesto zasede poraženec z 2 uvrščenim, 
- 7. mesto zasede poraženec s 3 uvrščenim, 
- 8. mesto zasede poraženec s 4 uvrščenim. 
 
Uvrščanje od 9. - 16. mesta: 
- 9. mesto zasede poraženec s 1 uvrščenim, 
- 10. mesto zasede poraženec z 2 uvrščenim, 
- 11. mesto zasede poraženec s 3 uvrščenim, 
- 12. mesto zasede poraženec s 4 uvrščenim, 
- 13. mesto zasede poraženec s 5 uvrščenim, 
- 14. mesto zasede poraženec s 6 uvrščenim, 
- 15. mesto zasede poraženec s 7 uvrščenim, 
- 16. mesto zasede poraženec z 8 uvrščenim. 
 
Uvrščanje od 17. - 32. mesta: 
Od 17. mesta dalje se razvrščajo ekipe (tekmovalci) po sistemu, da je boljši tisti, ki je izpadel z višje 
uvrščenim nasprotnikom. 
 

9. 
 

Ta pravilnik je sprejel organizacijski odbor na seji dne 20.04.2009. 
 

Predsednica organizacijskega odbora: 
Jožica DOBAJ, l.r. 
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Navodila 

ŠPORTNO TEKMOVANJE: TENIS  
 
 

Ekipo sestavljajo: 
- Moško ekipo sestavlja en (1) tekmovalec in ena (1) rezerva.  
- Žensko ekipo sestavljajo ena (1) tekmovalka in ena (1) rezerva. 
 
Vodja ekipe mora 15 minut pred pričetkom tekmovanja vodji tekmovanja predati uradni seznam 
igralcev – tekmovalcev, potrjen s strani podjetja. 
 
Tekmovalci se morejo v primeru zahteve nasprotne ekipe ali vodje tekmovanja pred nastopom izkazati 
z osebnim dokumentom in priložiti potrjen M1/M2 obrazec. 
 
Tekmuje se v posamični konkurenci v dveh kategorijah: kategorija moški in kategorija ženske.  
 
Za vsako podjetje lahko tekmuje en tekmovalec in ena tekmovalka. 
 
Pred vsakim srečanjem igralca z žrebom določita tekmovalne strani ter prvi servis. 
 
Igra se po pravilih Teniške zveze Slovenije (v nadaljevanju TZS). Igra se na en dobljen niz, pri 6:6 se 
igra podaljšana igra. 
 
Igra se po turnirskem sistemu, kar pomeni da igralec, ki izgubi tekmo, konča s tekmovanjem.  
 
Zmagovalca polfinala posamezne kategorije se v finalu pomerita za prvo mesto, poraženca pa za tretje 
mesto.  
 
Igra se na peščeni igralni površini. Pred tekmo je dovoljeno 5 – minutno ogrevanje. 
 
Do finala si sodijo igralci sami. V primeru, da se igralci ne morejo sporazumeti, sprejme odločitev 
vodja tekmovanja. 
 
Menjava igralcev med turnirjem ni možna.  
 
Tekmovalci uporabljajo lastno teniško opremo. Za igralce in igralke je obvezna teniška obutev, ki je 
primerna za igranje tenisa na navedeni podlagi, v nasprotnem primeru je tekmovalec oziroma 
tekmovalka diskvalificiran. 
 
Žoge priskrbi organizator.  
 
Tekmovalci morajo biti ves čas tekmovanja ob igriščih in sami sledijo urniku tekmovanja.  
 
Igralec, ki zamudi več kot tri minute od začetka tekme po urniku, izgubi tekmo. V primeru, da se 
tekmovanje odvija hitreje, kot je predvideno v urniku tekmovanja, mora biti naslednji nastopajoči 
tekmovalec na tekmovališču, sicer po pretečenem času treh minut izgubi tekmo. 
  
Vsak prekršek ali nespodobno obnašanje na igrišču se kaznuje po pravilih TZS. 
 
V primeru neustreznega vremena, ki ga določajo pravila TZS se tekmovanje prekine in lahko tudi 
odpove. 
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Vse spore rešuje na prvi stopnji tekmovalna komisija:  
- vodja tekmovanja – glavni sodnik, ki nastopa kot arbiter, 
- v sodelovanju z vodji ekip ter sodniki. 
 
Odločitev vodja tekmovanja - glavnega sodnika je dokončna. 
 
V primeru, da arbitraža ni uspešna, se na podlagi pisne pritožbe in plačane kavcije 100 EUR, sestane 
častno razsodišče. Odločitev razsodišča je dokončna. 
 
Ta navodila je sprejel organizacijski odbor na seji dne 20.04.2009. 

 
Predsednica organizacijskega odbora: 

Jožica DOBAJ, l.r. 
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Navodila 

ŠPORTNO TEKMOVANJE: MALI NOGOMET 
 
 

Ekipa šteje štiri (4) igralce, enega (1) vratarja in pet (5) rezerv. 
 
Vodja ekipe mora 15 minut pred pričetkom tekmovanja vodji tekmovanja predati uradni seznam 
igralcev – tekmovalcev, potrjen s strani podjetja. 
 
Tekmovalci se morejo v primeru zahteve nasprotne ekipe ali vodje tekmovanja pred nastopom izkazati 
z osebnim dokumentom in priložiti potrjen M1/M2 obrazec. 
 
Tekmuje se samo v moški konkurenci.  
 
Igra se po pravilniku Nogometne zveze Slovenije (v nadaljevanju NZS) za mali nogomet z naslednjimi 
dopolnili: 
- igralni čas je 2 x 10 minut brez odmora, 
- velikost igrišča 40 x 20 m,  
- velikost gola 3 x 2 m. 
 
Zapisnik vodi organizator tekmovanja in se hrani do konca tekmovanja. 
 
Pred vsakim srečanjem sodnik in oba kapetana z žrebom določijo tekmovalne strani ter posest žoge. 
 
Če ostane ekipa med tekmo na igrišču z manj kot štirimi (2+1) igralci, mora sodnik tekmo prekiniti 
(razen v primeru poškodbe se počaka tri minute), nakar se dosodi konec tekme. 
 
Ekipa mora nastopiti v enotnih športnih majicah. V primeru, ko sodnik ugotovi, da imata ekipi 
podobne barve majice, menja majice drugo napisana ekipa. K obvezni opremi spadajo kratke športne 
hlače in copati s podplati brez vsakršnih čepov. 
 
Igra se z žogo št. 5 na naravni travi (lahko tudi na umetni). Organizator priskrbi žoge samo za tekmo, 
za ogrevanje si ekipa priskrbi svojo žogo. 
 
Disciplinske kazni so rumeni in rdeči karton ter izključitve. Igralec, ki prejme na isti tekmi drugi 
rumeni karton, se kaznuje še z rdečin kartonom, kar pomeni, da je izključen. Izključen igralec na tej 
tekmi nima več pravice nastopanja, po dveh minutah ga lahko zamenja rezervni igralec. Igralec, ki 
prejme direktni rdeči karton, nima več pravice nastopanja na tej tekmi in na prvi naslednji tekmi. Tako 
izključenega igralca lahko po dveh minutah zamenja rezervni igralec. Izključene in disciplinsko 
prijavljene igralce (tudi po koncu tekme), s strani uradnih oseb kaznuje komisija za športna 
tekmovanja s prepovedjo igranja na več tekmah ali do konca tekmovanja. Rumeni kartoni se ne 
prenašajo iz tekme v tekmo. 
 
Če nasprotna ekipa doseže gol, se izključeni igralec vrne v igro, če je obojestranska izključitev, se 
izključena igralca vrneta v igro ne glede na to, katera ekipa je dosegla gol. 
 
Ko je igralec izključen, mora zapustiti igrišče in rezervno klop. Drseči starti niso dovoljeni. 
Udarec od vrat izvaja vratar z roko. Vratar lahko med igro iz svojega kazenskega prostora z 
nogo doseže zadetek. 
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Avt se izvaja z nogo. Žoga mora biti na črti ali za njo ter mora mirovati. Vratar ne sme igrati z roko, 
ko mu žogo iz avta poda soigralec. Vratar sme igrati na svoji polovici le 4 sekunde, na nasprotni 
polovici igrišča pa neomejeno. 
 
Vratarja lahko v vratih zamenja kadarkoli vsak igralec, ki ima pravico nastopa na tekmi, vendar je 
potrebno zamenjati dres in menjavo prijaviti sodniku ob prekinitvi igre. 
 
Pri izvedbi prostih strelov, kotov ali avtov morajo biti nasprotni igralci oddaljeni od žoge najmanj pet 
(5) metrov. 
 
V primeru neodločenega rezultata ekipi takoj po tekmi izvajata izmenično tri (3) kazenske strele (6 
metrov) oziroma naprej en (1) kazenski strel, do končne odločitve. Kazenske strele (6 metrov) lahko 
izvajajo vsi prijavljeni igralci (razen kaznovanih igralcev). 
 
Igra se na izpadanje do polfinala. Razpored ekip se določi z žrebom. V polfinalu poraženi ekipi 
tekmujejo za 3. in 4. mesto, zmagovalni ekipi pa v finalu za 1. in 2. mesto. 
 
Tekme ni mogoče ponoviti. 
 
Tekmovalci morajo sami slediti urniku tekmovanja. Ekipa, katera zamudi več kot 3 minute od začetka 
tekme po urniku, izgubi tekmo s 3:0. V primeru, da se tekmovanje odvija hitreje kot je predvideno po 
urniku tekmovanja, mora biti naslednja nastopajoča ekipa na tekmovališču, sicer po pretečenem času 
treh minut izgubi tekmo. 
 
Tekme sodijo sodniki Nogometne zveze Slovenije, ki jih določi organizator. 
 
Vse spore rešuje na prvi stopnji tekmovalna komisija:  
- vodja tekmovanja – glavni sodnik, ki nastopa kot arbiter, 
- v sodelovanju z vodji ekip ter sodniki. 
 
Odločitev vodja tekmovanja - glavnega sodnika je dokončna. 
 
V primeru, da arbitraža ni uspešna, se na podlagi pisne pritožbe in plačane kavcije 100 EUR, sestane 
častno razsodišče. Odločitev razsodišča je dokončna. 
 
Tekmovanje bo v vsakem vremenu. 
 
Ta navodila je sprejel organizacijski odbor na seji dne 20.04.2009. 

 
Predsednica organizacijskega odbora: 

Jožica DOBAJ, l.r. 
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Navodila 

ŠPORTNO TEKMOVANJE: VLEČENJE VRVI 
 
 

Ekipo sestavljajo: 
- Moško ekipo sestavlja šest (6) tekmovalcev in dve(2) rezervi.  
- Žensko ekipo sestavljajo tri (3) tekmovalke in ena (1) rezerva. 
 
Vodja ekipe mora 15 minut pred pričetkom tekmovanja vodji tekmovanja predati uradni seznam 
igralcev – tekmovalcev, potrjen s strani podjetja. 
 
Tekmovalci se morejo v primeru zahteve nasprotne ekipe ali vodje tekmovanja pred nastopom izkazati 
z osebnim dokumentom in priložiti potrjen M1/M2 obrazec. 
 
Ekipa, ki zamudi začetek tekme po urniku več kot 3 minute in je na uradni poziv sodnika ni v 3 
minutah na tekmovališču, izgubi dvoboj in se ne upošteva pri točkovanju. 
 
Tekmuje se po sistemu na izpadanje. 
 
Pred vsakim srečanjem sodnik in oba kapetana z žrebom določijo tekmovalne strani. 
 
Tekmovalni prostor je razdeljen z glavno črto, na vsaki strani so oddaljene za meter in šestdeset 
centimetrov vzporedne črte. 
 
Ob pričetku tekme mora srednja oznaka vrvi biti točno nad srednjo črto, tekmovalci morajo držati vrv 
za oznako 2 m in stati oddaljeni 1 m od srednje črte, zadnji tekmovalec (sidraš) si ne sme vrvi oviti 
okoli roke ali okoli sebe, ravno tako ovijanje vrvi ni dovoljeno ostalim tekmovalcem, tekmovalci ne 
smejo namenoma padati ali sedeti, ali se z rokami naslanjati na tla. 
 
Tekmo vodi sodnik in 2 pomočnika. Pomočnika - sodnika pazita vsak na svoji strani, da tekmovalci 
spoštujejo pravila in merita čas 3 minut. 
 
Tekma se prične po sodnikovih ukazih »dvigni vrv« in »napni vrv« ter žvižgu. 
 
Tekma je končana, ko ena od ekip potegne srednjo oznako na vrvi čez svojo mejo meter in šestdeset 
centimetrov. 
 
Če po 3 minutah ne uspe nobeni ekipi potegniti srednjo oznako na vrvi preko svoje meje meter in 
šestdeset centimetrov, sodnik dvoboj prekine in presodi, na kateri strani je sredinska oznaka ter tako 
določi zmagovalca ekipe. 
 
Med zaporednimi tekmami dveh istih ekip je določen premor v trajanju 3 (treh) minut. 
 
Ekipi vlečeta na dva dobljena dvoboja in po vsakem zamenjata tekmovalni strani. 
 
Če ekipa krši pravila vlečenja, jo sodnik diskvalificira. 
 
Med tekmo ne sme nobeden tekmovalec prestopiti srednje črte, ekipa katere tekmovalec 
prestopi srednjo črto izgubi dvoboj, čeprav srednja oznaka na vrvi ni prešla črte oddaljeno 
1,60 m. 
 



 46 

Če obe ekipi spustita vrv preden je srednja oznaka na vrvi prešla katero izmed obeh talnih oznak se 
vlečenje razveljavi. 
 
Pomočnika - sodnika pazita, da tekmovalci nimajo namazanih dlani z lepilom ali kakšnim drugim 
sredstvom, prav tako ne smejo nositi rokavic. 
 
Med tekmo ni dovoljeno menjavati tekmovalcev. 
 
Tekmovanje bo v vsakem vremenu. 
 
Tekmovalci lahko nastopajo samo s športnimi copati (in ne s planinskimi čevlji) in v enotnih ekipnih 
dresih! 
 
Vse spore rešuje na prvi stopnji tekmovalna komisija:  
- vodja tekmovanja – glavni sodnik, ki nastopa kot arbiter, 
- v sodelovanju z vodji ekip ter sodniki. 
 
Odločitev vodja tekmovanja - glavnega sodnika je dokončna. 
 
V primeru, da arbitraža ni uspešna, se na podlagi pisne pritožbe in plačane kavcije 100 EUR, sestane 
častno razsodišče. Odločitev razsodišča je dokončna. 
 
Ta navodila je sprejel organizacijski odbor na seji dne 20.04.2009. 

 
Predsednica organizacijskega odbora: 

Jožica DOBAJ, l.r. 
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Navodila 

ŠPORTNO TEKMOVANJE: ULIČNA KOŠARKA 
 
 

Ekipa šteje tri (3) igralce in dve (2) rezervi. 
 
Vodja ekipe mora 15 minut pred pričetkom tekmovanja vodji tekmovanja predati uradni seznam 
igralcev – tekmovalcev, potrjen s strani podjetja. 
 
Tekmovalci se morejo v primeru zahteve nasprotne ekipe ali vodje tekmovanja pred nastopom izkazati 
z osebnim dokumentom in priložiti potrjen M1/M2 obrazec. 
 
Potek tekme: 
- za prvo žogo se žreba, 
- igra se do 15 (zmaga ekipa, ki prva doseže 15 točk), 
- igra se 15 minut (zmaga ekipa, ki doseže večje število točk), 
- v primeru neodločenega rezultata se izmenično izvajata prosta meta. Prva začne ekipa, ki je imela 

žogo na začetku tekme. 
 
Igra se na polovici igrišča (označena je tudi distančna linija: 6,25 m). 
 
Vsak koš iz igre in iz prostega meta šteje eno (1) točko. Koš izza distančne linije 6,25 m šteje dve (2) 
točki. 
 
Vsakič, ko žogo izvajamo izza stranske linije, se mora žoga dotakniti najmanj (2) dveh igralcev v 
igrišču. Po doseženem košu dobi žogo nasprotna ekipa, ki mora izvajati podajo izza stranske linije. 
 
Menjava posesti žoge – ko obrambna ekipa ob zgrešenem košu poštarta žogo mora igralec z žogo 
zapustiti raketo ali pa podati nekomu, ki stoji izven rakete, da lahko nadaljujejo z igro na koš. 
 
V primeru koša ob neupoštevanju zgoraj navedenih pravil se koš razveljavi, žogo pa dobi nasprotna 
ekipa. 
 
Osebne napake ekipe se seštevajo. Prosti met se izvaja po bonusu 6 osebnih napak ekipe – sedma (7) 
se izvaja. V primeru meta za dve točke (izza 6,25 m) se izvajata dva prosta meta. Prosti met se izvaja 
tudi, če še bonus ni izpolnjen in je ob metu na koš nad igralcem bil storjen prekršek. 
 
Ob metanju prostih metov ekipi skačeta za žogo. Nadaljevanje igre po prostem metu v primeru 
zadetega enega ali dveh prostih metov, izvaja obrambna ekipa.  
 
Nešportna napaka pomeni izvajanje prostega meta in žogo s strani. Igralec, ki naredi dve nešportni 
napaki je izključen do konca tekme (s pravico menjave). 
 
Obešanje na obroč – tehnična napaka (en prosti met in žoga s strani). 
 
Ekipa z dvema igralcema izgubi tekmo z rezultatom 2 : 0. 
 
Zadrževanje žoge označi sodnik z dvignjeno roko in odšteva osem (8) sekund. 
 
Menjava je možna ob vsaki prekinitvi igre po predhodni najavi pri sodniku. 
 
Izločilni sistem – na izpadanje. 
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Tekmovanje bo v vsakem vremenu. 
 
Ekipa, ki zamuja več kot tri minute izgubi tekmo z 2:0. 
 
Time avt – vsaka ekipa ima enega. 
 
Izvajanje s strani: 
- po prekršku, ki ne pomeni prostih metov, 
- po napakah (koraki, dvojna – pravila KZS), 
- po time avtu, 
- po košu 
 
Ekipe nastopajo v enotnih dresih ali majicah. 
 
V primeru nešportnega obnašanja ekipe lahko sodnik po opozorilu in posvetu z vodjem tekmovanja 
prekine tekmo in ekipo diskvalificira. 
 
Ostalo po pravilih KZS in po odločbi vodje tekmovanja ter v zadnji fazi vodstva tekmovanja. 
 
Vse spore rešuje na prvi stopnji tekmovalna komisija:  
- vodja tekmovanja – glavni sodnik, ki nastopa kot arbiter, 
- v sodelovanju z vodji ekip ter sodniki. 
 
Odločitev vodja tekmovanja - glavnega sodnika je dokončna. 
 
V primeru, da arbitraža ni uspešna, se na podlagi pisne pritožbe in plačane kavcije 100 EUR, sestane 
častno razsodišče. Odločitev razsodišča je dokončna. 
 
Ta navodila je sprejel organizacijski odbor na seji dne 20.04.2009. 

 
Predsednica organizacijskega odbora: 

Jožica DOBAJ, l.r. 
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Navodila 

ŠPORTNO TEKMOVANJE: KEGLJANJE 
 
 

Ekipa šteje štiri (4) igralce od tega dva (2) igralca in dve (2) igralki ali tri (3) igralce in eno (1) igralko 
ter dve (2) rezervi.  
 
Vodja ekipe mora 15 minut pred pričetkom tekmovanja vodji tekmovanja predati uradni seznam 
igralcev – tekmovalcev, potrjen s strani podjetja. 
 
Tekmovalci se morejo v primeru zahteve nasprotne ekipe ali vodje tekmovanja pred nastopom izkazati 
z osebnim dokumentom in priložiti potrjen M1/M2 obrazec. 
 
Tekmuje se v disciplini BORBENE IGRE v mešani konkurenci. Podjetje lahko prijavi le eno ekipo. 
 
Igra se na 4 steznem kegljišču v disciplini BORBENE IGRE – štirje (4) tekmovalci x 4 steze x 2 seta x 
3 lučaji. 
 
Razpored po stezah se izvede po predhodnem žrebu, ki ga izvede tekmovalna sodniška komisija pred 
pripravo urnika tekmovanja in prispelih prijav. 
 
Zamenjava rezerve je možna po končanem setu. Menjavo tekmovalca je potrebno napovedati 
vrhovnemu sodniku. 
 
Ekipa prične tekmovanje ob napovedi starta igre po ogrevanju. Prisotni morajo biti najmanj trije 
tekmovalci. Če četrtega tekmovalca ni se beležijo prazni lučaji. 
 
Vodja tekmovalne ekipe mora vrhovnemu sodniku prijaviti uradno prijavljeni seznam tekmovalcev 
potrjen s strani podjetja, ki ga zastopa vsaj 20 minut pred nastopom, da se tekmovalci pravočasno 
pripravijo za nastop v športni opremi.  
 
Obvezni so čisti copati, ki jih mora tekmovalec obuti v garderobi. Uporaba copat z ulice ali drugih 
igrišč ni dovoljena. 
 
Tekmuje se po pravilih Kegljaške zveze Slovenije (v nadaljevanju KZ) in določilih razpisa 
organizatorja iger Komunaliade. 
 
Ekipe morajo biti prijavljene in pripravljene za nastop ob točno določeni uri po urniku kot je določeno 
z razporedom tekmovanja. V kolikor ekipa zamudi do pet minut nima več pravice do ogrevanja vsak 
nadaljnji izostanek pa se kaznuje s praznim lučajem toliko metov kot so izvedle ostale ekipe. Prav 
tako, če se igralec ne odzove na poziv sodnika in ne izvede lučaja v določenem času se mu izpiše 
prazni lučaj. 
 
Zmagovalna ekipa je tista, ki podre največ kegljev v osmih setih. V primeru enakega števila podrtih 
kegljev je naslednji kriterij število zgrešenih lučajev, tretji kriterij je število podrtih »devetk« in četrti 
boljši zadnji set. 
  
Tekmovanje vodi sodniška komisija: vrhovni sodnik in sodnika na stezah (1-2 in 3-4). 
 
Tekmovanje bo v vsakem vremenu. 
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Vse spore rešuje na prvi stopnji tekmovalna komisija:  
- vodja tekmovanja – glavni sodnik, ki nastopa kot arbiter, 
- v sodelovanju z vodji ekip ter sodniki. 
 
Odločitev vodja tekmovanja - glavnega sodnika je dokončna. 
 
V primeru, da arbitraža ni uspešna, se na podlagi pisne pritožbe in plačane kavcije 100 EUR, sestane 
častno razsodišče. Odločitev razsodišča je dokončna. 
 
Ta navodila je sprejel organizacijski odbor na seji dne 20.04.2009. 

 
Predsednica organizacijskega odbora: 

Jožica DOBAJ, l.r. 
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Navodila 

ŠPORTNO TEKMOVANJE: STRELJANJE 
 
 

Ekipo sestavljajo: 
- Moško ekipo sestavlja trije (3) tekmovalci in ena (1) rezerva.  
- Žensko ekipo sestavljajo tri (3) tekmovalke in ena (1) rezerva. 
 
Vodja ekipe mora 15 minut pred pričetkom tekmovanja vodji tekmovanja predati uradni seznam 
igralcev – tekmovalcev, potrjen s strani podjetja. 
 
Tekmovalci se morejo v primeru zahteve nasprotne ekipe ali vodje tekmovanja pred nastopom izkazati 
z osebnim dokumentom in priložiti potrjen M1/M2 obrazec. 
 
Tekmuje se v moški in ženski konkurenci. Ženske lahko nastopijo v moški ekipi samo v primeru, ko 
nimajo svoje ekipe. V ženski ekipi ne morejo tekmovati moški. 
 
Strelja se v seriji 5 + 20 strelov (5 poskusnih in 20 za rezultat). 
 
Čas streljanja 30 min. 
 
Menjava rezervnega tekmovalca/ke ni možna med samim streljanjem. 
 
Tekmuje se po pravilniku Strelske zveze Slovenije. 
 
Strelja se s puško serijske izdelave v tarče R-8. Puško vsak tekmovalec prinese seboj. V primeru 
uporabe strelskega jopiča in rokavice si tekmovalec priskrbi opremo sam. Ostali strelski pripomočki 
niso dovoljeni.  
 
Tekmovanje bo v vsakem vremenu. 
 
Vse spore rešuje na prvi stopnji tekmovalna komisija:  
- vodja tekmovanja – glavni sodnik, ki nastopa kot arbiter, 
- v sodelovanju z vodji ekip ter sodniki. 
 
Odločitev vodja tekmovanja - glavnega sodnika je dokončna. 
 
V primeru, da arbitraža ni uspešna, se na podlagi pisne pritožbe in plačane kavcije 100 EUR, sestane 
častno razsodišče. Odločitev razsodišča je dokončna. 
 
V primeru preveč ali premalo prijavljenih ekip si organizator pridržuje pravico spremembo 
tekmovalnega sistema (število strelov, čas streljanja). 
 
Ta navodila je sprejel organizacijski odbor na seji dne 20.04.2009. 

 
Predsednica organizacijskega odbora: 

Jožica DOBAJ, l.r. 
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Navodila 

ŠPORTNO TEKMOVANJE: TEK 
 
 

Ekipo sestavljajo: 
- Moško ekipo sestavlja en (1) tekmovalec in ena (1) rezerva.  
- Žensko ekipo sestavljajo ena (1) tekmovalke in ena (1) rezerva. 
 
Vodja ekipe mora 30 minut pred pričetkom tekmovanja vodji tekmovanja predati uradni seznam 
igralcev – tekmovalcev, potrjen s strani podjetja. 
 
Tekmovalci se morejo v primeru zahteve nasprotne ekipe ali vodje tekmovanja pred nastopom izkazati 
z osebnim dokumentom in priložiti potrjen M1/M2 obrazec. 
 
Teče se na razdalji 2 km moški in 1 km ženske. Proga poteka po asfaltnih in peščenih cestah/poteh 
in je ustrezno označena. Tek se izvaja po/ob mestnem parku. Moški tečejo dva kroga (en krog meri 1 
km), ženske 1 krog.  
 
Tekmovalci morajo nastopiti v športni opremi. Startne številke priskrbi vodstvo tekmovanja. 
 
Vsi tekmovalci startajo istočasno.  
 
Zapisnik vodi organizator tekmovanja Atletsko društvo Almont in sicer zbor atletskih sodnikov. 
 
Vodja ekipe dvigne startne številke 30 minut pred startom pri vodji tekmovanja za tek. Startna številka 
mora biti pripeta na vidnem mestu spredaj. 
 
Rezultat ekip se določi na podlagi mest uvrščenih tekačev.  
 
Tekmovalci se zberejo na startni ravnini 15 minut pred pričetkom teka. 
 
Vodja ekipe mora 30 minut pred pričetkom predati uradni seznam tekačev potrjenih s strani podjetja in 
takrat dvigne startne številke. 
 
Tekmovanje bo v vsakem vremenu. 
 
Vse spore rešuje na prvi stopnji tekmovalna komisija:  
- vodja tekmovanja – glavni sodnik, ki nastopa kot arbiter, 
- v sodelovanju z vodji ekip ter sodniki. 
 
Odločitev vodja tekmovanja - glavnega sodnika je dokončna. 
 
V primeru, da arbitraža ni uspešna, se na podlagi pisne pritožbe in plačane kavcije 100 EUR, sestane 
častno razsodišče. Odločitev razsodišča je dokončna. 
 
Ta navodila je sprejel organizacijski odbor na seji dne 20.04.2009. 

 
Predsednica organizacijskega odbora: 

Jožica DOBAJ, l.r. 
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Navodila 

ŠPORTNO TEKMOVANJE: MET KROGLE 
 
 

Ekipo sestavljajo: 
- Moško ekipo sestavlja en (1) tekmovalec in ena (1) rezerva.  
- Žensko ekipo sestavljajo ena (1) tekmovalke in ena (1) rezerva. 
 
Vodja ekipe mora 30 minut pred pričetkom tekmovanja vodji tekmovanja predati uradni seznam 
igralcev – tekmovalcev, potrjen s strani podjetja. 
 
Tekmovalci se morejo v primeru zahteve nasprotne ekipe ali vodje tekmovanja pred nastopom izkazati 
z osebnim dokumentom in priložiti potrjen M1/M2 obrazec. 
 
Suva se krogla težka težka 7,260 kg (moški) in krogla težka 4 kg (ženske). Suva se iz betonskega 
kroga premera 214 cm na stadionu. Krog ima spredaj »balvan« kjer si metalci ustavijo noge in 
označeno sredino kroga z belimi črtami dolžine 50 m. Za pravilen met velja met, pri katerem metalec 
ne stopi na ali preko »balvana« spredaj  in se vrne iz kroga za črto, ki označujeta sredino kroga zadaj. 
Vsak metalec ima 3 poizkuse. Po dveh zaporednih prestopih je metalec diskvalificiran. Sodniki merijo 
zadnji odtis krogle proti krogu nazaj. Označen je segment v katerega se lahko meče in suva krogla. Če 
krogla pade izven segmenta, je met neveljaven. V primeru enakega rezultata več tekmovalcev za 
uvrstitev šteje drugi najdaljši met. Krogla se mora suniti iz vrata, odmik roke s kroglo od vrata pomeni 
neveljaven met.  
 
Tekmovalci morajo nastopiti v športni opremi. Startne številke priskrbi vodstvo tekmovanja. 
 
Zapisnik vodi organizator tekmovanja Atletsko društvo Almont in sicer zbor atletskih sodnikov. 
 
Vodja ekipe dvigne startne številke 30 minut pred startom pri vodji tekmovanja za met krogle. Startna 
številka mora biti pripeta na vidnem mestu spredaj. 
 
Rezultat ekip se določi na podlagi mest uvrščenih tekmovalcev.  

Tekmovalci se zberejo na tekmovališču 15 minut pred pričetkom tekmovanja. 

Vodja ekipe mora 30 minut pred pričetkom predati uradni seznam tekačev potrjenih s strani podjetja in 
takrat dvigne startne številke. 

Tekmovanje bo v vsakem vremenu. 
 
Vse spore rešuje na prvi stopnji tekmovalna komisija:  
- vodja tekmovanja – glavni sodnik, ki nastopa kot arbiter, 
- v sodelovanju z vodji ekip ter sodniki. 
 
Odločitev vodja tekmovanja - glavnega sodnika je dokončna. 
 
V primeru, da arbitraža ni uspešna, se na podlagi pisne pritožbe in plačane kavcije 100 EUR, sestane 
častno razsodišče. Odločitev razsodišča je dokončna. 
 
Ta navodila je sprejel organizacijski odbor na seji dne 20.04.2009. 

 
Predsednica organizacijskega odbora: 

Jožica DOBAJ, l.r. 
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PRAVILNIK 

ZA IZVEDBO TEKMOVANJA VODILNIH IN VODSTVENIH DELAVCEV  

V RUSKEM KEGLJANJU 
 
 

Vodja ekipe mora 15 minut pred pričetkom tekmovanja vodji tekmovanja predati uradni seznam 
nastopajočih.  
 
Tekmovanje v ruskem kegljanju se bo odvijalo na osrednjem prizorišču tekmovanja drugega dne in 
sicer s pričetkom ob 11.30 uri.  
 
Tekmuje se v igri za največje število točk. Vsak podrt kegelj šteje eno točko. 
 
Tekmuje se v parih - 2 tekmovalca x 3 lučaji  x 3 serije.  
 
Tekmuje se na „čiščenje“.   
 
Podjetje lahko prijavi le eno ekipo. 
 
Ekipa prične tekmovanje ob napovedi starta igre. Tekmuje se po pravilih Kegljaške zveze Slovenije (v 
nadaljevanju KZ) in določilih razpisa organizatorja iger Komunaliade. 
 
Zmagovalna ekipa je tista, ki podre največ kegljev v treh serijah. V primeru enakega števila podrtih 
kegljev se za prva tri mesta izvede dodatna serija med izenačenimi ekipami. 
 
Tekmovališče uredi in tekmovalne rekvizite priskrbi organizator. 
 
Športno opremo si tekmovalci priskrbijo sami in ni obvezna. 
 
Tekmuje se po vrstnem redu, ki ga določi vodja tekmovanja. 
 
Tekmovanje bo ob vsakem vremenu. 
 
Ta navodila je sprejel organizacijski odbor na seji dne 20.04.2009. 

 
Predsednica organizacijskega odbora: 

Jožica DOBAJ, l.r. 
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SEZNAM PRIJAVLJENIH PODJETIJ 

 
1 AQUASYSTEMS d.o.o. 
2 COMA COMMERCE d.o.o. LJUBLJANA 
3 ČISTA NARAVA JKP d.o.o., MORAVSKE TOPLICE 
4 HYDROVOD d.o.o. KOČEVJE 
5 INFRASTRUKTURA BLED d.o.o. 
6 JAVNA RAZSVETLJAVA d.d. LJUBLJANA 
7 JAVNO KOMUNALNO PODJETJE DRAVOGRAD d.o.o. 
8 JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE d.o.o. 
9 JAVNO KOMUNALNO PODJETJE KOMUNALA KOČEVJE, d.o.o. 

10 JAVNO KOMUNALNO PODJETJE LOG, d.o.o. RAVNE NA KOR. 
11 JAVNO KOMUNALNO PODJETJE PRODNIK d.o.o. DOMŽALE 
12 JAVNO KOMUNALNO PODJETJE RADLJE OB DRAVI d.o.o. 
13 JAVNO PODJETJE ''KOMUNALA'' ČRNOMELJ d.o.o. 
14 JAVNO PODJETJE KOMUNALA d.o.o. SEVNICA 
15 JAVNO PODJETJE KOMUNALA IZOLA, d.o.o. 
16 JAVNO PODJETJE KOMUNALA LAŠKO d.o.o. 
17 JAVNO PODJETJE KOMUNALA SLOVENJ GRADEC d.o.o. 
18 JAVNO PODJETJE KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. 
19 JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o. 
20 JAVNO PODJETJE OKOLJE PIRAN, d.o.o. 
21 JAVNO PODJETJE TOPLOTNA OSKRBA d.o.o. MARIBOR 
22 JEKO-IN, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE d.o.o. JESENICE 
23 JKP d.o.o. SLOVENSKE KONJICE 
24 JORDAN, d.o.o. 
25 JP KOMUNALA CERKNICA d.o.o. 
26 JP KOMUNALA RADEČE d.o.o. 
27 JP LJUBLJANSKA PARKIRIŠČA IN TRŽNICE  d.o.o. 
28 JP VODOVOD - KANALIZACIJA d.o.o., LJUBLJANA 
29 KOMUNALA KOPER d.o.o. - s.r.l 
30 KOMUNALA KRANJ, JAVNO PODJETJE d.o.o. 
31 KOMUNALA KRANJSKA GORA d.o.o. 
32 KOMUNALA METLIKA, d.o.o. 
33 KOMUNALA NOVA GORICA d.d. 
34 KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o. 
35 KOMUNALA RADOVLJICA d.o.o. 
36 KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA, d.o.o. 
37 KOMUNALA TOLMIN JAVNO PODJETJE d.d. 
38 KOMUNALA TREBNJE d.o.o. 
39 KOMUNALA ZAGORJE, d.o.o. 
40 KOMUNALA, JAVNO PODJETJE d.o.o. MURSKA SOBOTA 
41 KOMUNALNE GRADNJE d.o.o. GROSUPLJE 
42 KOMUNALNO PODJETJE KAMNIK d.d. 
43 KOMUNALNO PODJETJE LOGATEC d.o.o. 
44 KOMUNALNO PODJETJE PTUJ, d.d. 
45 KOMUNALNO PODJETJE VELENJE d.o.o. 
46 KOMUNALNO PODJETJE VRHNIKA, d.d. 
47 KOMUNALNO STANOVANJSKA DRUŽBA d.o.o. AJDOVŠČINA 
48 KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE BREŽICE d.d. 
49 KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE d.d. SEŽANA 
50 KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE HRASTNIK, d.d. 
51 KOMUNALNO-STANOVANJSKO PODJETJE LJUTOMER d.o.o. 
52 KOSTAK KOMUNALNO STAVBNO PODJETJE d.d. KRŠKO 
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53 KPL d.d. LJUBLJANA 
54 KRAŠKI VODOVOD SEŽANA d.o.o. 
55 KSP LITIJA d.o.o. 
56 LOŠKA KOMUNALA d.d. ŠKOFJA LOKA 
57 MARIBORSKI VODOVOD, JAVNO PODJETJE d.d. MARIBOR 
58 NIGRAD d.d. MARIBOR 
59 OKP JP ZA KOMUNALNE STORITVE, ROG. SLATINA d.o.o. 
60 PIVOVARNA LAŠKO d.d. 
61 POGREBNO PODJETJE MARIBOR d.d. 
62 RIŽANSKI VODOVOD KOPER d.o.o.- s.r.l. 
63 SAUBERMACHER SLOVENIJA d.o.o., MURSKA SOBOTA 
64 SIMBIO, DRUŽBA ZA RAVNANJE Z ODPADKI, d.o.o. CELJE 
65 SKVNS LJUBLJANA 
66 SNAGA d.o.o. LJUBLJANA 
67 SNAGA JAVNO PODJETJE d.o.o. MARIBOR 
68 VIGRAD d.o.o. CELJE 
69 VODOVOD - KANALIZACIJA JAVNO PODJETJE d.o.o. CELJE 
70 VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d. 
71 ŽALE, d.o.o. JAVNO PODJETJE LJUBLJANA 
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VODOVOD 
 

1 HYDROVOD d.o.o. KOČEVJE 
2 INFRASTRUKTURA BLED d.o.o. 
3 JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE d.o.o. 
4 JAVNO KOMUNALNO PODJETJE LOG, d.o.o. RAVNE NA KOR. 
5 JAVNO KOMUNALNO PODJETJE PRODNIK d.o.o. DOMŽALE 
6 JAVNO KOMUNALNO PODJETJE RADLJE OB DRAVI d.o.o. 
7 JAVNO PODJETJE ''KOMUNALA'' ČRNOMELJ d.o.o. 
8 JAVNO PODJETJE KOMUNALA d.o.o. SEVNICA 
9 JAVNO PODJETJE KOMUNALA LAŠKO d.o.o. 

10 JAVNO PODJETJE KOMUNALA SLOVENJ GRADEC d.o.o. 
11 JAVNO PODJETJE KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. 
12 JEKO-IN, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE d.o.o. JESENICE 
13 JP VODOVOD - KANALIZACIJA d.o.o., LJUBLJANA 
14 KOMUNALA KOPER d.o.o. - s.r.l 
15 KOMUNALA KRANJ, JAVNO PODJETJE d.o.o. 
16 KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o. 
17 KOMUNALA RADOVLJICA d.o.o. 
18 KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA, d.o.o. 
19 KOMUNALA TOLMIN JAVNO PODJETJE d.d. 
20 KOMUNALA, JAVNO PODJETJE d.o.o. MURSKA SOBOTA 
21 KOMUNALNE GRADNJE d.o.o. GROSUPLJE 
22 KOMUNALNO PODJETJE KAMNIK d.d. 
23 KOMUNALNO PODJETJE LOGATEC d.o.o. 
24 KOMUNALNO PODJETJE PTUJ, d.d. 
25 KOMUNALNO PODJETJE VELENJE d.o.o. 
26 KOMUNALNO PODJETJE VRHNIKA, d.d. 
27 KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE BREŽICE d.d. 
28 KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE HRASTNIK, d.d. 
29 KOMUNALNO-STANOVANJSKO PODJETJE LJUTOMER d.o.o. 
30 KOSTAK KOMUNALNO STAVBNO PODJETJE d.d. KRŠKO 
31 KRAŠKI VODOVOD SEŽANA d.o.o. 
32 KSP LITIJA d.o.o. 
33 MARIBORSKI VODOVOD, JAVNO PODJETJE d.d. MARIBOR 
34 NIGRAD d.d. MARIBOR 
35 OKP JP ZA KOMUNALNE STORITVE, ROG. SLATINA d.o.o. 
36 PIVOVARNA LAŠKO d.d. 
37 RIŽANSKI VODOVOD KOPER d.o.o.- s.r.l. 
38 VODOVOD - KANALIZACIJA JAVNO PODJETJE d.o.o. CELJE 
39 VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d. 
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KANALIZACIJA 
 

1 ČISTA NARAVA JKP d.o.o., MORAVSKE TOPLICE 
2 JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE d.o.o. 
3 JAVNO KOMUNALNO PODJETJE KOMUNALA KOČEVJE, d.o.o. 
4 JAVNO KOMUNALNO PODJETJE RADLJE OB DRAVI d.o.o. 
5 JAVNO PODJETJE KOMUNALA LAŠKO d.o.o. 
6 JAVNO PODJETJE KOMUNALA SLOVENJ GRADEC d.o.o. 
7 JEKO-IN, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE d.o.o. JESENICE 
8 JP VODOVOD - KANALIZACIJA d.o.o., LJUBLJANA 
9 KOMUNALA KOPER d.o.o. - s.r.l 

10 KOMUNALA KRANJ, JAVNO PODJETJE d.o.o. 
11 KOMUNALA NOVA GORICA d.d. 
12 KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o. 
13 KOMUNALA RADOVLJICA d.o.o. 
14 KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA, d.o.o. 
15 KOMUNALA TOLMIN JAVNO PODJETJE d.d. 
16 KOMUNALA TREBNJE d.o.o. 
17 KOMUNALA ZAGORJE, d.o.o. 
18 KOMUNALA, JAVNO PODJETJE d.o.o. MURSKA SOBOTA 
19 KOMUNALNE GRADNJE d.o.o. GROSUPLJE 
20 KOMUNALNO PODJETJE KAMNIK d.d. 
21 KOMUNALNO PODJETJE PTUJ, d.d. 
22 KOMUNALNO PODJETJE VELENJE d.o.o. 
23 KOMUNALNO PODJETJE VRHNIKA, d.d. 
24 KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE BREŽICE d.d. 
25 KOMUNALNO-STANOVANJSKO PODJETJE LJUTOMER d.o.o. 
26 KOSTAK KOMUNALNO STAVBNO PODJETJE d.d. KRŠKO 
27 KPL d.d. LJUBLJANA 
28 MARIBORSKI VODOVOD, JAVNO PODJETJE d.d. MARIBOR 
29 NIGRAD d.d. MARIBOR 
30 OKP JP ZA KOMUNALNE STORITVE, ROG. SLATINA d.o.o. 
31 VODOVOD - KANALIZACIJA JAVNO PODJETJE d.o.o. CELJE 
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ODVOZ ODPADKOV 
 

1 INFRASTRUKTURA BLED d.o.o. 
2 JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE d.o.o. 
3 JAVNO KOMUNALNO PODJETJE KOMUNALA KOČEVJE, d.o.o. 
4 JAVNO KOMUNALNO PODJETJE LOG, d.o.o. RAVNE NA KOR. 
5 JAVNO KOMUNALNO PODJETJE PRODNIK d.o.o. DOMŽALE 
6 JAVNO KOMUNALNO PODJETJE RADLJE OB DRAVI d.o.o. 
7 JAVNO PODJETJE ''KOMUNALA'' ČRNOMELJ d.o.o. 
8 JAVNO PODJETJE KOMUNALA d.o.o. SEVNICA 
9 JAVNO PODJETJE KOMUNALA IZOLA, d.o.o. 

10 JAVNO PODJETJE KOMUNALA LAŠKO d.o.o. 
11 JAVNO PODJETJE KOMUNALA SLOVENJ GRADEC d.o.o. 
12 JAVNO PODJETJE KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. 
13 JAVNO PODJETJE OKOLJE PIRAN, d.o.o. 
14 JEKO-IN, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE d.o.o. JESENICE 
15 JP KOMUNALA RADEČE d.o.o. 
16 KOMUNALA KOPER d.o.o. - s.r.l 
17 KOMUNALA KRANJ, JAVNO PODJETJE d.o.o. 
18 KOMUNALA NOVA GORICA d.d. 
19 KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o. 
20 KOMUNALA RADOVLJICA d.o.o. 
21 KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA, d.o.o. 
22 KOMUNALA TOLMIN JAVNO PODJETJE d.d. 
23 KOMUNALA TREBNJE d.o.o. 
24 KOMUNALA ZAGORJE, d.o.o. 
25 KOMUNALNO PODJETJE PTUJ, d.d. 
26 KOMUNALNO PODJETJE VELENJE d.o.o. 
27 KOMUNALNO PODJETJE VRHNIKA, d.d. 
28 KOMUNALNO STANOVANJSKA DRUŽBA d.o.o. AJDOVŠČINA 
29 KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE BREŽICE d.d. 
30 KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE d.d. SEŽANA 
31 KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE HRASTNIK, d.d. 
32 KOMUNALNO-STANOVANJSKO PODJETJE LJUTOMER d.o.o. 
33 KOSTAK KOMUNALNO STAVBNO PODJETJE d.d. KRŠKO 
34 KSP LITIJA d.o.o. 
35 LOŠKA KOMUNALA d.d. ŠKOFJA LOKA 
36 MARIBORSKI VODOVOD, JAVNO PODJETJE d.d. MARIBOR 
37 NIGRAD d.d. MARIBOR 
38 OKP JP ZA KOMUNALNE STORITVE, ROG. SLATINA d.o.o. 
39 SAUBERMACHER SLOVENIJA d.o.o., MURSKA SOBOTA 
40 SIMBIO, DRUŽBA ZA RAVNANJE Z ODPADKI, d.o.o. CELJE 
41 SNAGA d.o.o. LJUBLJANA 
42 SNAGA JAVNO PODJETJE d.o.o. MARIBOR 
43 VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d. 
44 ŽALE, d.o.o. JAVNO PODJETJE LJUBLJANA 
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ARANŽIRANJE CVETJA 
 

1 INFRASTRUKTURA BLED d.o.o. 
2 JAVNO KOMUNALNO PODJETJE LOG, d.o.o. RAVNE NA KOR. 
3 JAVNO KOMUNALNO PODJETJE RADLJE OB DRAVI d.o.o. 
4 JAVNO PODJETJE KOMUNALA LAŠKO d.o.o. 
5 JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o. 
6 JP VODOVOD - KANALIZACIJA d.o.o., LJUBLJANA 
7 KOMUNALA KOPER d.o.o. - s.r.l 
8 KOMUNALA KRANJ, JAVNO PODJETJE d.o.o. 
9 KOMUNALA NOVA GORICA d.d. 

10 KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o. 
11 KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA, d.o.o. 
12 KOMUNALA TOLMIN JAVNO PODJETJE d.d. 
13 KOMUNALA, JAVNO PODJETJE d.o.o. MURSKA SOBOTA 
14 KOMUNALNE GRADNJE d.o.o. GROSUPLJE 
15 KOMUNALNO PODJETJE PTUJ, d.d. 
16 KOMUNALNO PODJETJE VELENJE d.o.o. 
17 KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE BREŽICE d.d. 
18 KOSTAK KOMUNALNO STAVBNO PODJETJE d.d. KRŠKO 
19 KSP LITIJA d.o.o. 
20 MARIBORSKI VODOVOD, JAVNO PODJETJE d.d. MARIBOR 
21 NIGRAD d.d. MARIBOR 
22 OKP JP ZA KOMUNALNE STORITVE, ROG. SLATINA d.o.o. 
23 POGREBNO PODJETJE MARIBOR d.d. 
24 RIŽANSKI VODOVOD KOPER d.o.o.- s.r.l. 
25 SIMBIO, DRUŽBA ZA RAVNANJE Z ODPADKI, d.o.o. CELJE 
26 SNAGA d.o.o. LJUBLJANA 
27 SNAGA JAVNO PODJETJE d.o.o. MARIBOR 
28 VODOVOD - KANALIZACIJA JAVNO PODJETJE d.o.o. CELJE 
29 VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d. 
30 ŽALE, d.o.o. JAVNO PODJETJE LJUBLJANA 
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TENIS - MOŠKI 
 

1 AQUASYSTEMS d.o.o. 
2 JAVNA RAZSVETLJAVA d.d. LJUBLJANA 
3 JAVNO PODJETJE KOMUNALA SLOVENJ GRADEC d.o.o. 
4 JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o. 
5 JP LJUBLJANSKA PARKIRIŠČA IN TRŽNICE  d.o.o. 
6 JP VODOVOD - KANALIZACIJA d.o.o., LJUBLJANA 
7 KOMUNALA KOPER d.o.o. - s.r.l 
8 KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o. 
9 KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA, d.o.o. 

10 KOMUNALA TOLMIN JAVNO PODJETJE d.d. 
11 KOMUNALNE GRADNJE d.o.o. GROSUPLJE 
12 KOMUNALNO PODJETJE PTUJ, d.d. 
13 KOMUNALNO PODJETJE VELENJE d.o.o. 
14 KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE BREŽICE d.d. 
15 KOSTAK KOMUNALNO STAVBNO PODJETJE d.d. KRŠKO 
16 KPL d.d. LJUBLJANA 
17 KRAŠKI VODOVOD SEŽANA d.o.o. 
18 MARIBORSKI VODOVOD, JAVNO PODJETJE d.d. MARIBOR 
19 NIGRAD d.d. MARIBOR 
20 RIŽANSKI VODOVOD KOPER d.o.o.- s.r.l. 
21 SNAGA d.o.o. LJUBLJANA 
22 SNAGA JAVNO PODJETJE d.o.o. MARIBOR 
23 VODOVOD - KANALIZACIJA JAVNO PODJETJE d.o.o. CELJE 
24 VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d. 
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TENIS - ŽENSKE 
 

1 JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o. 
2 JP LJUBLJANSKA PARKIRIŠČA IN TRŽNICE  d.o.o. 
3 JP VODOVOD - KANALIZACIJA d.o.o., LJUBLJANA 
4 KOMUNALA KOPER d.o.o. - s.r.l 
5 KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA, d.o.o. 
6 KOMUNALA TOLMIN JAVNO PODJETJE d.d. 
7 KOMUNALNO PODJETJE PTUJ, d.d. 
8 KOMUNALNO PODJETJE VELENJE d.o.o. 
9 KOSTAK KOMUNALNO STAVBNO PODJETJE d.d. KRŠKO 

10 MARIBORSKI VODOVOD, JAVNO PODJETJE d.d. MARIBOR 
11 NIGRAD d.d. MARIBOR 
12 RIŽANSKI VODOVOD KOPER d.o.o.- s.r.l. 
13 SNAGA d.o.o. LJUBLJANA 
14 VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d. 
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MALI NOGOMET 
 

1 AQUASYSTEMS d.o.o. 
2 COMA COMMERCE d.o.o. LJUBLJANA 
3 ČISTA NARAVA JKP d.o.o., MORAVSKE TOPLICE 
4 HYDROVOD d.o.o. KOČEVJE 
5 JAVNA RAZSVETLJAVA d.d. LJUBLJANA 
6 JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE d.o.o. 
7 JAVNO KOMUNALNO PODJETJE LOG, d.o.o. RAVNE NA KOR. 
8 JAVNO KOMUNALNO PODJETJE PRODNIK d.o.o. DOMŽALE 
9 JAVNO PODJETJE KOMUNALA IZOLA, d.o.o. 

10 JAVNO PODJETJE KOMUNALA LAŠKO d.o.o. 
11 JAVNO PODJETJE KOMUNALA SLOVENJ GRADEC d.o.o. 
12 JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o. 
13 JAVNO PODJETJE OKOLJE PIRAN, d.o.o. 
14 JAVNO PODJETJE TOPLOTNA OSKRBA d.o.o. MARIBOR 
15 JEKO-IN, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE d.o.o. JESENICE 
16 JKP d.o.o. SLOVENSKE KONJICE 
17 JP KOMUNALA CERKNICA d.o.o. 
18 JP LJUBLJANSKA PARKIRIŠČA IN TRŽNICE  d.o.o. 
19 JP VODOVOD - KANALIZACIJA d.o.o., LJUBLJANA 
20 KOMUNALA KOPER d.o.o. - s.r.l 
21 KOMUNALA NOVA GORICA d.d. 
22 KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o. 
23 KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA, d.o.o. 
24 KOMUNALA TOLMIN JAVNO PODJETJE d.d. 
25 KOMUNALA ZAGORJE, d.o.o. 
26 KOMUNALNO PODJETJE KAMNIK d.d. 
27 KOMUNALNO PODJETJE PTUJ, d.d. 
28 KOMUNALNO PODJETJE VELENJE d.o.o. 
29 KOMUNALNO PODJETJE VRHNIKA, d.d. 
30 KOMUNALNO STANOVANJSKA DRUŽBA d.o.o. AJDOVŠČINA 
31 KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE BREŽICE d.d. 
32 KOSTAK KOMUNALNO STAVBNO PODJETJE d.d. KRŠKO 
33 KPL d.d. LJUBLJANA 
34 KSP LITIJA d.o.o. 
35 MARIBORSKI VODOVOD, JAVNO PODJETJE d.d. MARIBOR 
36 NIGRAD d.d. MARIBOR 
37 OKP JP ZA KOMUNALNE STORITVE, ROG. SLATINA d.o.o. 
38 RIŽANSKI VODOVOD KOPER d.o.o.- s.r.l. 
39 SAUBERMACHER SLOVENIJA d.o.o., MURSKA SOBOTA 
40 SIMBIO, DRUŽBA ZA RAVNANJE Z ODPADKI, d.o.o. CELJE 
41 SNAGA d.o.o. LJUBLJANA 
42 SNAGA JAVNO PODJETJE d.o.o. MARIBOR 
43 VIGRAD d.o.o. CELJE 
44 VODOVOD - KANALIZACIJA JAVNO PODJETJE d.o.o. CELJE 
45 ŽALE, d.o.o. JAVNO PODJETJE LJUBLJANA 

 



 65 

VLEČENJE VRVI – MOŠKI 
 

1 JAVNA RAZSVETLJAVA d.d. LJUBLJANA 
2 JAVNO KOMUNALNO PODJETJE DRAVOGRAD d.o.o. 
3 JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE d.o.o. 
4 JAVNO KOMUNALNO PODJETJE KOMUNALA KOČEVJE, d.o.o. 
5 JAVNO PODJETJE KOMUNALA IZOLA, d.o.o. 
6 JAVNO PODJETJE KOMUNALA SLOVENJ GRADEC d.o.o. 
7 JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o. 
8 JAVNO PODJETJE OKOLJE PIRAN, d.o.o. 
9 JKP d.o.o. SLOVENSKE KONJICE 

10 JP KOMUNALA RADEČE d.o.o. 
11 JP VODOVOD - KANALIZACIJA d.o.o., LJUBLJANA 
12 KOMUNALA KOPER d.o.o. - s.r.l 
13 KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o. 
14 KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA, d.o.o. 
15 KOMUNALNO PODJETJE KAMNIK d.d. 
16 KOMUNALNO PODJETJE LOGATEC d.o.o. 
17 KOMUNALNO PODJETJE PTUJ, d.d. 
18 KOMUNALNO PODJETJE VELENJE d.o.o. 
19 KOMUNALNO STANOVANJSKA DRUŽBA d.o.o. AJDOVŠČINA 
20 KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE BREŽICE d.d. 
21 KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE d.d. SEŽANA 
22 KOSTAK KOMUNALNO STAVBNO PODJETJE d.d. KRŠKO 
23 KRAŠKI VODOVOD SEŽANA d.o.o. 
24 KSP LITIJA d.o.o. 
25 MARIBORSKI VODOVOD, JAVNO PODJETJE d.d. MARIBOR 
26 NIGRAD d.d. MARIBOR 
27 RIŽANSKI VODOVOD KOPER d.o.o.- s.r.l. 
28 SIMBIO, DRUŽBA ZA RAVNANJE Z ODPADKI, d.o.o. CELJE 
29 SNAGA d.o.o. LJUBLJANA 
30 SNAGA JAVNO PODJETJE d.o.o. MARIBOR 
31 VIGRAD d.o.o. CELJE 
32 VODOVOD - KANALIZACIJA JAVNO PODJETJE d.o.o. CELJE 
33 VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d. 
34 ŽALE, d.o.o. JAVNO PODJETJE LJUBLJANA 
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VLEČENJE VRVI – ŽENSKE 
 

1 JAVNO PODJETJE KOMUNALA d.o.o. SEVNICA 
2 JAVNO PODJETJE KOMUNALA SLOVENJ GRADEC d.o.o. 
3 JAVNO PODJETJE KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. 
4 JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o. 
5 JP VODOVOD - KANALIZACIJA d.o.o., LJUBLJANA 
6 KOMUNALA KOPER d.o.o. - s.r.l 
7 KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA, d.o.o. 
8 KOMUNALNO PODJETJE PTUJ, d.d. 
9 KOMUNALNO PODJETJE VELENJE d.o.o. 

10 KOSTAK KOMUNALNO STAVBNO PODJETJE d.d. KRŠKO 
11 MARIBORSKI VODOVOD, JAVNO PODJETJE d.d. MARIBOR 
12 NIGRAD d.d. MARIBOR 
13 RIŽANSKI VODOVOD KOPER d.o.o.- s.r.l. 
14 SIMBIO, DRUŽBA ZA RAVNANJE Z ODPADKI, d.o.o. CELJE 
15 SNAGA d.o.o. LJUBLJANA 
16 SNAGA JAVNO PODJETJE d.o.o. MARIBOR 
17 VODOVOD - KANALIZACIJA JAVNO PODJETJE d.o.o. CELJE 
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ULIČNA KOŠARKA 
 

1 JAVNA RAZSVETLJAVA d.d. LJUBLJANA 
2 JAVNO PODJETJE KOMUNALA LAŠKO d.o.o. 
3 JAVNO PODJETJE KOMUNALA SLOVENJ GRADEC d.o.o. 
4 JAVNO PODJETJE KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. 
5 JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o. 
6 JAVNO PODJETJE TOPLOTNA OSKRBA d.o.o. MARIBOR 
7 JP LJUBLJANSKA PARKIRIŠČA IN TRŽNICE  d.o.o. 
8 JP VODOVOD - KANALIZACIJA d.o.o., LJUBLJANA 
9 KOMUNALA KOPER d.o.o. - s.r.l 

10 KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o. 
11 KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA, d.o.o. 
12 KOMUNALNE GRADNJE d.o.o. GROSUPLJE 
13 KOMUNALNO PODJETJE PTUJ, d.d. 
14 KOMUNALNO PODJETJE VELENJE d.o.o. 
15 KOMUNALNO PODJETJE VRHNIKA, d.d. 
16 KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE BREŽICE d.d. 
17 KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE d.d. SEŽANA 
18 KOSTAK KOMUNALNO STAVBNO PODJETJE d.d. KRŠKO 
19 KPL d.d. LJUBLJANA 
20 KRAŠKI VODOVOD SEŽANA d.o.o. 
21 LOŠKA KOMUNALA d.d. ŠKOFJA LOKA 
22 MARIBORSKI VODOVOD, JAVNO PODJETJE d.d. MARIBOR 
23 NIGRAD d.d. MARIBOR 
24 RIŽANSKI VODOVOD KOPER d.o.o.- s.r.l. 
25 SNAGA d.o.o. LJUBLJANA 
26 SNAGA JAVNO PODJETJE d.o.o. MARIBOR 
27 VIGRAD d.o.o. CELJE 
28 VODOVOD - KANALIZACIJA JAVNO PODJETJE d.o.o. CELJE 
29 VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d. 
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KEGLJANJE 
 

1 COMA COMMERCE d.o.o. LJUBLJANA 
2 ČISTA NARAVA JKP d.o.o., MORAVSKE TOPLICE 
3 INFRASTRUKTURA BLED d.o.o. 
4 JAVNA RAZSVETLJAVA d.d. LJUBLJANA 
5 JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE d.o.o. 
6 JAVNO KOMUNALNO PODJETJE KOMUNALA KOČEVJE, d.o.o. 
7 JAVNO KOMUNALNO PODJETJE LOG, d.o.o. RAVNE NA KOR. 
8 JAVNO KOMUNALNO PODJETJE RADLJE OB DRAVI d.o.o. 
9 JAVNO PODJETJE KOMUNALA IZOLA, d.o.o. 

10 JAVNO PODJETJE KOMUNALA SLOVENJ GRADEC d.o.o. 
11 JAVNO PODJETJE KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. 
12 JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o. 
13 JAVNO PODJETJE OKOLJE PIRAN, d.o.o. 
14 JAVNO PODJETJE TOPLOTNA OSKRBA d.o.o. MARIBOR 
15 JEKO-IN, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE d.o.o. JESENICE 
16 JKP d.o.o. SLOVENSKE KONJICE 
17 JP KOMUNALA CERKNICA d.o.o. 
18 JP LJUBLJANSKA PARKIRIŠČA IN TRŽNICE  d.o.o. 
19 JP VODOVOD - KANALIZACIJA d.o.o., LJUBLJANA 
20 KOMUNALA KOPER d.o.o. - s.r.l 
21 KOMUNALA KRANJ, JAVNO PODJETJE d.o.o. 
22 KOMUNALA KRANJSKA GORA d.o.o. 
23 KOMUNALA NOVA GORICA d.d. 
24 KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o. 
25 KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA, d.o.o. 
26 KOMUNALA TOLMIN JAVNO PODJETJE d.d. 
27 KOMUNALA TREBNJE d.o.o. 
28 KOMUNALA ZAGORJE, d.o.o. 
29 KOMUNALNE GRADNJE d.o.o. GROSUPLJE 
30 KOMUNALNO PODJETJE KAMNIK d.d. 
31 KOMUNALNO PODJETJE PTUJ, d.d. 
32 KOMUNALNO PODJETJE VELENJE d.o.o. 
33 KOMUNALNO STANOVANJSKA DRUŽBA d.o.o. AJDOVŠČINA 
34 KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE BREŽICE d.d. 
35 KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE d.d. SEŽANA 
36 KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE HRASTNIK, d.d. 
37 KOSTAK KOMUNALNO STAVBNO PODJETJE d.d. KRŠKO 
38 KPL d.d. LJUBLJANA 
39 KRAŠKI VODOVOD SEŽANA d.o.o. 
40 KSP LITIJA d.o.o. 
41 LOŠKA KOMUNALA d.d. ŠKOFJA LOKA 
42 MARIBORSKI VODOVOD, JAVNO PODJETJE d.d. MARIBOR 
43 NIGRAD d.d. MARIBOR 
44 POGREBNO PODJETJE MARIBOR d.d. 
45 RIŽANSKI VODOVOD KOPER d.o.o.- s.r.l. 
46 SIMBIO, DRUŽBA ZA RAVNANJE Z ODPADKI, d.o.o. CELJE 
47 SNAGA d.o.o. LJUBLJANA 
48 SNAGA JAVNO PODJETJE d.o.o. MARIBOR 
49 VIGRAD d.o.o. CELJE 
50 VODOVOD - KANALIZACIJA JAVNO PODJETJE d.o.o. CELJE 
51 VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d. 
52 ŽALE, d.o.o. JAVNO PODJETJE LJUBLJANA 
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STRELJANJE Z ZP – MOŠKI 
 

1 AQUASYSTEMS d.o.o. 
2 ČISTA NARAVA JKP d.o.o., MORAVSKE TOPLICE 
3 HYDROVOD d.o.o. KOČEVJE 
4 INFRASTRUKTURA BLED d.o.o. 
5 JAVNO KOMUNALNO PODJETJE DRAVOGRAD d.o.o. 
6 JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE d.o.o. 
7 JAVNO KOMUNALNO PODJETJE KOMUNALA KOČEVJE, d.o.o. 
8 JAVNO KOMUNALNO PODJETJE LOG, d.o.o. RAVNE NA KOR. 
9 JAVNO PODJETJE ''KOMUNALA'' ČRNOMELJ d.o.o. 

10 JAVNO PODJETJE KOMUNALA d.o.o. SEVNICA 
11 JAVNO PODJETJE KOMUNALA IZOLA, d.o.o. 
12 JAVNO PODJETJE KOMUNALA LAŠKO d.o.o. 
13 JAVNO PODJETJE KOMUNALA SLOVENJ GRADEC d.o.o. 
14 JAVNO PODJETJE KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. 
15 JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o. 
16 JAVNO PODJETJE OKOLJE PIRAN, d.o.o. 
17 JAVNO PODJETJE TOPLOTNA OSKRBA d.o.o. MARIBOR 
18 JEKO-IN, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE d.o.o. JESENICE 
19 JKP d.o.o. SLOVENSKE KONJICE 
20 JP KOMUNALA CERKNICA d.o.o. 
21 JP KOMUNALA RADEČE d.o.o. 
22 JP LJUBLJANSKA PARKIRIŠČA IN TRŽNICE  d.o.o. 
23 JP VODOVOD - KANALIZACIJA d.o.o., LJUBLJANA 
24 KOMUNALA KOPER d.o.o. - s.r.l 
25 KOMUNALA KRANJ, JAVNO PODJETJE d.o.o. 
26 KOMUNALA KRANJSKA GORA d.o.o. 
27 KOMUNALA NOVA GORICA d.d. 
28 KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o. 
29 KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA, d.o.o. 
30 KOMUNALA TREBNJE d.o.o. 
31 KOMUNALA ZAGORJE, d.o.o. 
32 KOMUNALNE GRADNJE d.o.o. GROSUPLJE 
33 KOMUNALNO PODJETJE KAMNIK d.d. 
34 KOMUNALNO PODJETJE PTUJ, d.d. 
35 KOMUNALNO PODJETJE VELENJE d.o.o. 
36 KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE BREŽICE d.d. 
37 KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE d.d. SEŽANA 
38 KOSTAK KOMUNALNO STAVBNO PODJETJE d.d. KRŠKO 
39 KPL d.d. LJUBLJANA 
40 KRAŠKI VODOVOD SEŽANA d.o.o. 
41 KSP LITIJA d.o.o. 
42 LOŠKA KOMUNALA d.d. ŠKOFJA LOKA 
43 MARIBORSKI VODOVOD, JAVNO PODJETJE d.d. MARIBOR 
44 NIGRAD d.d. MARIBOR 
45 POGREBNO PODJETJE MARIBOR d.d. 
46 RIŽANSKI VODOVOD KOPER d.o.o.- s.r.l. 
47 SIMBIO, DRUŽBA ZA RAVNANJE Z ODPADKI, d.o.o. CELJE 
48 SNAGA d.o.o. LJUBLJANA 
49 SNAGA JAVNO PODJETJE d.o.o. MARIBOR 
50 VODOVOD - KANALIZACIJA JAVNO PODJETJE d.o.o. CELJE 
51 VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d. 
52 ŽALE, d.o.o. JAVNO PODJETJE LJUBLJANA 
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STRELJANJE Z ZP – ŽENSKE 
 

1 AQUASYSTEMS d.o.o. 
2 JAVNO KOMUNALNO PODJETJE DRAVOGRAD d.o.o. 
3 JAVNO PODJETJE KOMUNALA SLOVENJ GRADEC d.o.o. 
4 JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o. 
5 JAVNO PODJETJE OKOLJE PIRAN, d.o.o. 
6 JAVNO PODJETJE TOPLOTNA OSKRBA d.o.o. MARIBOR 
7 JEKO-IN, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE d.o.o. JESENICE 
8 JKP d.o.o. SLOVENSKE KONJICE 
9 JP VODOVOD - KANALIZACIJA d.o.o., LJUBLJANA 

10 KOMUNALA KOPER d.o.o. - s.r.l 
11 KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA, d.o.o. 
12 KOMUNALA, JAVNO PODJETJE d.o.o. MURSKA SOBOTA 
13 KOMUNALNO PODJETJE PTUJ, d.d. 
14 KOMUNALNO PODJETJE VELENJE d.o.o. 
15 KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE BREŽICE d.d. 
16 KOSTAK KOMUNALNO STAVBNO PODJETJE d.d. KRŠKO 
17 KRAŠKI VODOVOD SEŽANA d.o.o. 
18 MARIBORSKI VODOVOD, JAVNO PODJETJE d.d. MARIBOR 
19 NIGRAD d.d. MARIBOR 
20 POGREBNO PODJETJE MARIBOR d.d. 
21 RIŽANSKI VODOVOD KOPER d.o.o.- s.r.l. 
22 SIMBIO, DRUŽBA ZA RAVNANJE Z ODPADKI, d.o.o. CELJE 
23 SNAGA d.o.o. LJUBLJANA 
24 SNAGA JAVNO PODJETJE d.o.o. MARIBOR 
25 VODOVOD - KANALIZACIJA JAVNO PODJETJE d.o.o. CELJE 
26 VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d. 
27 ŽALE, d.o.o. JAVNO PODJETJE LJUBLJANA 
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TEK – MOŠKI 
 

1 COMA COMMERCE d.o.o. LJUBLJANA 
2 JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE d.o.o. 
3 JAVNO PODJETJE KOMUNALA SLOVENJ GRADEC d.o.o. 
4 JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o. 
5 JAVNO PODJETJE OKOLJE PIRAN, d.o.o. 
6 JAVNO PODJETJE TOPLOTNA OSKRBA d.o.o. MARIBOR 
7 JAVNO PODJETJE TOPLOTNA OSKRBA d.o.o. MARIBOR 
8 JKP d.o.o. SLOVENSKE KONJICE 
9 JP VODOVOD - KANALIZACIJA d.o.o., LJUBLJANA 

10 KOMUNALA KOPER d.o.o. - s.r.l 
11 KOMUNALA NOVA GORICA d.d. 
12 KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o. 
13 KOMUNALA RADOVLJICA d.o.o. 
14 KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA, d.o.o. 
15 KOMUNALNO PODJETJE PTUJ, d.d. 
16 KOMUNALNO PODJETJE VELENJE d.o.o. 
17 KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE BREŽICE d.d. 
18 KOSTAK KOMUNALNO STAVBNO PODJETJE d.d. KRŠKO 
19 KPL d.d. LJUBLJANA 
20 MARIBORSKI VODOVOD, JAVNO PODJETJE d.d. MARIBOR 
21 NIGRAD d.d. MARIBOR 
22 POGREBNO PODJETJE MARIBOR d.d. 
23 RIŽANSKI VODOVOD KOPER d.o.o.- s.r.l. 
24 SIMBIO, DRUŽBA ZA RAVNANJE Z ODPADKI, d.o.o. CELJE 
25 SNAGA d.o.o. LJUBLJANA 
26 VIGRAD d.o.o. CELJE 
27 VODOVOD - KANALIZACIJA JAVNO PODJETJE d.o.o. CELJE 
28 VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d. 
29 ŽALE, d.o.o. JAVNO PODJETJE LJUBLJANA 
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TEK – ŽENSKE 
 

1 JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE d.o.o. 
2 JAVNO PODJETJE KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. 
3 JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o. 
4 JP VODOVOD - KANALIZACIJA d.o.o., LJUBLJANA 
5 KOMUNALA KOPER d.o.o. - s.r.l 
6 KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o. 
7 KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA, d.o.o. 
8 KOMUNALNO PODJETJE PTUJ, d.d. 
9 KOMUNALNO PODJETJE VELENJE d.o.o. 

10 KOSTAK KOMUNALNO STAVBNO PODJETJE d.d. KRŠKO 
11 MARIBORSKI VODOVOD, JAVNO PODJETJE d.d. MARIBOR 
12 NIGRAD d.d. MARIBOR 
13 RIŽANSKI VODOVOD KOPER d.o.o.- s.r.l. 
14 SIMBIO, DRUŽBA ZA RAVNANJE Z ODPADKI, d.o.o. CELJE 
15 SNAGA d.o.o. LJUBLJANA 
16 SNAGA JAVNO PODJETJE d.o.o. MARIBOR 
17 VODOVOD - KANALIZACIJA JAVNO PODJETJE d.o.o. CELJE 
18 VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d. 
19 ŽALE, d.o.o. JAVNO PODJETJE LJUBLJANA 
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MET KROGLE – MOŠKI 
 

1 JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE d.o.o. 
2 JAVNO KOMUNALNO PODJETJE RADLJE OB DRAVI d.o.o. 
3 JAVNO PODJETJE KOMUNALA SLOVENJ GRADEC d.o.o. 
4 JAVNO PODJETJE KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. 
5 JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o. 
6 JAVNO PODJETJE TOPLOTNA OSKRBA d.o.o. MARIBOR 
7 JEKO-IN, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE d.o.o. JESENICE 
8 JP VODOVOD - KANALIZACIJA d.o.o., LJUBLJANA 
9 KOMUNALA KOPER d.o.o. - s.r.l 

10 KOMUNALA KRANJSKA GORA d.o.o. 
11 KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o. 
12 KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA, d.o.o. 
13 KOMUNALA ZAGORJE, d.o.o. 
14 KOMUNALNO PODJETJE PTUJ, d.d. 
15 KOMUNALNO PODJETJE VELENJE d.o.o. 
16 KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE BREŽICE d.d. 
17 KOSTAK KOMUNALNO STAVBNO PODJETJE d.d. KRŠKO 
18 KPL d.d. LJUBLJANA 
19 MARIBORSKI VODOVOD, JAVNO PODJETJE d.d. MARIBOR 
20 NIGRAD d.d. MARIBOR 
21 RIŽANSKI VODOVOD KOPER d.o.o.- s.r.l. 
22 SIMBIO, DRUŽBA ZA RAVNANJE Z ODPADKI, d.o.o. CELJE 
23 SNAGA d.o.o. LJUBLJANA 
24 SNAGA JAVNO PODJETJE d.o.o. MARIBOR 
25 VIGRAD d.o.o. CELJE 
26 VODOVOD - KANALIZACIJA JAVNO PODJETJE d.o.o. CELJE 
27 VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d. 
28 ŽALE, d.o.o. JAVNO PODJETJE LJUBLJANA 
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MET KROGLE – ŽENSKE 
 

1 JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE d.o.o. 
2 JAVNO KOMUNALNO PODJETJE RADLJE OB DRAVI d.o.o. 
3 JAVNO PODJETJE KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. 
4 JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o. 
5 JP VODOVOD - KANALIZACIJA d.o.o., LJUBLJANA 
6 KOMUNALA KOPER d.o.o. - s.r.l 
7 KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o. 
8 KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA, d.o.o. 
9 KOMUNALNO PODJETJE PTUJ, d.d. 

10 KOMUNALNO PODJETJE VELENJE d.o.o. 
11 KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE BREŽICE d.d. 
12 KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE HRASTNIK, d.d. 
13 KOSTAK KOMUNALNO STAVBNO PODJETJE d.d. KRŠKO 
14 MARIBORSKI VODOVOD, JAVNO PODJETJE d.d. MARIBOR 
15 NIGRAD d.d. MARIBOR 
16 RIŽANSKI VODOVOD KOPER d.o.o.- s.r.l. 
17 SIMBIO, DRUŽBA ZA RAVNANJE Z ODPADKI, d.o.o. CELJE 
18 SNAGA d.o.o. LJUBLJANA 
19 SNAGA JAVNO PODJETJE d.o.o. MARIBOR 
20 VIGRAD d.o.o. CELJE 
21 VODOVOD - KANALIZACIJA JAVNO PODJETJE d.o.o. CELJE 
22 VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d. 
23 ŽALE, d.o.o. JAVNO PODJETJE LJUBLJANA 
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RUSKO KEGLJANJE 
 

1 AQUASYSTEMS d.o.o. 
2 COMA COMMERCE d.o.o. LJUBLJANA 
3 HYDROVOD d.o.o. KOČEVJE 
4 JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE d.o.o. 
5 JAVNO KOMUNALNO PODJETJE KOMUNALA KOČEVJE, d.o.o. 
6 JEKO-IN, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE d.o.o. JESENICE 
7 JP KOMUNALA CERKNICA d.o.o. 
8 KOMUNALA NOVA GORICA d.d. 
9 KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA, d.o.o. 

10 KOMUNALNO STANOVANJSKA DRUŽBA d.o.o. AJDOVŠČINA 
11 KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE BREŽICE d.d. 
12 KOMUNALNO-STANOVANJSKO PODJETJE LJUTOMER d.o.o. 
13 MARIBORSKI VODOVOD, JAVNO PODJETJE d.d. MARIBOR 
14 NIGRAD d.d. MARIBOR 
15 VIGRAD d.o.o. CELJE 
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POSVET 
 

1 AQUASYSTEMS d.o.o. 
2 COMA COMMERCE d.o.o. LJUBLJANA 
3 HYDROVOD d.o.o. KOČEVJE 
4 INFRASTRUKTURA BLED d.o.o. 
5 JAVNA RAZSVETLJAVA d.d. LJUBLJANA 
6 JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE d.o.o. 
7 JAVNO KOMUNALNO PODJETJE KOMUNALA KOČEVJE, d.o.o. 
8 JAVNO KOMUNALNO PODJETJE LOG, d.o.o. RAVNE NA KOR. 
9 JAVNO KOMUNALNO PODJETJE RADLJE OB DRAVI d.o.o. 

10 JAVNO PODJETJE ''KOMUNALA'' ČRNOMELJ d.o.o. 
11 JAVNO PODJETJE KOMUNALA d.o.o. SEVNICA 
12 JAVNO PODJETJE KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. 
13 JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o. 
14 JAVNO PODJETJE OKOLJE PIRAN, d.o.o. 
15 JKP d.o.o. SLOVENSKE KONJICE 
16 JORDAN, d.o.o. 
17 JP KOMUNALA CERKNICA d.o.o. 
18 KOMUNALA KOPER d.o.o. - s.r.l 
19 KOMUNALA KRANJ, JAVNO PODJETJE d.o.o. 
20 KOMUNALA METLIKA, d.o.o. 
21 KOMUNALA NOVA GORICA d.d. 
22 KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o. 
23 KOMUNALA RADOVLJICA d.o.o. 
24 KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA, d.o.o. 
25 KOMUNALA TOLMIN JAVNO PODJETJE d.d. 
26 KOMUNALA TREBNJE d.o.o. 
27 KOMUNALA ZAGORJE, d.o.o. 
28 KOMUNALA, JAVNO PODJETJE d.o.o. MURSKA SOBOTA 
29 KOMUNALNE GRADNJE d.o.o. GROSUPLJE 
30 KOMUNALNO PODJETJE LOGATEC d.o.o. 
31 KOMUNALNO PODJETJE VELENJE d.o.o. 
32 KOMUNALNO STANOVANJSKA DRUŽBA d.o.o. AJDOVŠČINA 
33 KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE BREŽICE d.d. 
34 KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE d.d. SEŽANA 
35 KOMUNALNO-STANOVANJSKO PODJETJE LJUTOMER d.o.o. 
36 KOSTAK KOMUNALNO STAVBNO PODJETJE d.d. KRŠKO 
37 KRAŠKI VODOVOD SEŽANA d.o.o. 
38 MARIBORSKI VODOVOD, JAVNO PODJETJE d.d. MARIBOR 
39 NIGRAD d.d. MARIBOR 
40 OKP JP ZA KOMUNALNE STORITVE, ROG. SLATINA d.o.o. 
41 SKVNS LJUBLJANA 
42 SNAGA d.o.o. LJUBLJANA 
43 SNAGA JAVNO PODJETJE d.o.o. MARIBOR 
44 VIGRAD d.o.o. CELJE 
45 VODOVOD - KANALIZACIJA JAVNO PODJETJE d.o.o. CELJE 
46 VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d. 

 


