
  

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE 
Vodnikova cesta 155,   1000    Ljubljana,   Slovenija  

  Tel: +386 (01) 513-65-02   Fax: +386 (01) 513-65-05 
e-mail: info@atletska-zveza.si 

 
Z  A  P  I  S  N  I  K 

 
19. seje Tekmovalne komisije AZS (v nadaljevanju: TK AZS), ki je bila v ponedeljek, 
11. decembra 2006 ob 17.00 uri v prostorih Atletske zveze Slovenije. 
 

Prisotni:  Gabrijel Ambrožič, Peter Drofenik, Zdravko Peternelj in Benjamin Piškur 
Odsoten:  Darjo Pungartnik (opravičeno) 
 
Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 18. seje TK AZS 
2. Analiza poročil delegatov AZS 
3. Poročilo koledarske borze 
4. Homologiranje rekordov na prostem 
5. Sestanek s Timing Ljubljana 
6. Razno 

 
AD 1. 
V zvezi z nerealiziranim sklepom 12. seje (6. točka dnevnega reda, 2. točka) je bil sprejet dogovor, 
da bo AK Olimpija Ljubljana kot kompenzacijo za neplačano kazen organizirala miting v letu 2007. 
 

Sklep št. 1 
Zapisnik 18. seje se potrdi. 

 
AD 2. 
 
7. oktober 2006 – Kros občinskih reprezentanc v Velenju 
 
Udeležba občinskih reprezentanc je bila skromna. Organizator ni poslal vabila za kros občinam.   

Sklep št. 2 
TK AZS se zadolži, da se v letu 2007 povabi na kros občinskih reprezentanc vse občine. 
Glede na pretekle dobre izkušnje z Delom se v prihodnje poskuša najti medijskega 
pokrovitelja. 

Sklep št. 3 
Benjamin Piškur pripravi predlog tekmovanj v krosu, ki bi potekala v obliki lige in se nato 
predlog predstavi strokovnemu svetu. 

 
7. – 8. oktober 2006 – APS v mnogobojih za vse kategorije v Brežicah 
 
V mlajših kategorijah je nastopilo precej tekmovalcev. Tekmovanje je bilo dobro organizirano, še 
največ pomanjkljivosti je imela služba tajništva. Pomanjkljivosti: 
 

TAJNIŠTVO 
o obdelava podatkov je bila samo v tekih, 
o v tehničnih disciplinah niso bili obdelani podatki – vneseni samo v končno razpredelnico, 
o v razpredelnici niso navedeni tisti, ki so med tekmovanjem odstopili, 
o napačno točkovanje v disciplini kopja. 

 



Sklep št. 4 
TK AZS zaradi napačnega točkovanja v disciplini kopja popravlja končni seštevek točk za 
naslednje atlete: 
St. mladinci – Rok Deržanič / 6.704 točk 
St. mladinke – Jovič Jana / 2.369 točk 
Ml. mladinci – Blatnik Simon / 4.667 točk; Turk Vid / 4.198 točk 
Ml. mladinke – Stegne Špela / 3.158 točk 
Pionirji – Pirkmajer Žiga / 4.060 točk; Trajkovič Ivan / 3.066 točk 
Pionirke – Kotnik Zala / 3.074 točk; Škrubej Anja / 2.256 točk 
 

TK AZS je na pobudo organizatorja sprejela sklep, da se v okviru APS v mnogobojih izvede tudi 
miting za vse kategorije v disciplinah mnogobojev. 
V kategoriji mladink je nastopila mlajša mladinka Hus Špela v metu krogle. Kategorija mladink v 
mnogoboju nima 3 kg krogle (to težo orodja ima samo kategorija pionirk). 
 

Sklep št. 5 
Rekord Hus Špele, dosežen s 3 kg kroglo se ne prizna za rekord, ker mladinske kategorije v 
mnogoboju nimajo krogle, teže 3 kg. 
Prav tako se ne prizna rezultat Gašper Martina in Blatnik Simona v metu diska, teže 1.5 kg, 
ker mlajši mladinci v mnogoboju nimajo discipline disk. 

 
AD 3. 
Na koledarski borzi 2005 je bilo izrečenih veliko pripomb na obliko borze in podana je bila tudi 
zahteva, da se pravila spremenijo za koledarsko borzo 2006. TK AZS je v letošnjem letu vsaj 2x 
pozvala vsa društva, da podajo predloge, kakšno obliko borze oziroma podeljevanje tekem si želijo. 
Pisne pripombe je posredoval zgolj en klub, zato je TK AZS na podlagi vseh pripomb pripravila 
predlog borze za obravnavo na seji UO AZS. 
Koledarska borza za leto 2007 je potekala v skladu s Poslovnikom borze, ki ga je sprejel UO AZS 
na predlog TK AZS. 
Pred pričetkom borze so bile predstavljene pomanjkljivosti v organizaciji tekmovanj v letu 2006 in 
zahteve v letu 2007. S strani predstavnikov društev na borzi so bile izrečene pripombe, zakaj so se 
pravila borze spremenila (AK Krka, AK Koper, AD Mass) tik pred zdajci in da so bili klubi o tem 
obveščeni le 1 teden pred borzo. AK Krka je na borzi celo odstopil od organizacije vseh tekmovanj, 
za katere je najavil kandidaturo. 
V skoraj enournem pojasnjevanju TK AZS, zakaj je prišlo do spremembe pravil borze, so  
predstavniki klubov predlagali, da se borzo bojkotira, ker se organizatorji niso mogli med seboj 
dogovoriti o organizaciji tekmovanj, da se upoštevajo pravila, ki so veljala do letošnjega leta in da 
se borza nadaljuje čez dva do tri tedne, da se taksa vrne vsem, ki tekmovanja ne bodo dobili, itd. 
 

Po dolgem pojasnjevanju in pregovarjanju je na koncu koledarska borza le potekala po veljavnih 
pravilih.  
 
Na borzi so bili izlicitirani zneski v višini 280.000 sit: AD Kladivar Celje - 80.000 sit, AK Poljane 
Maribor - 130.000 sit, AK Pomurje-PDU Murska Sobota - 70.000 sit. 
 

Sklep št. 6 
TK AZS odločno zavrača pripombe klubov, da so bili o spremembi pravil obveščeni 1 teden 
pred borzo. Klubi so obvestilo o kandidaturah za tekmovanja in pravila borze prejeli 20. 
oktobra 2006.  

Sklep št. 7 
Po sklepu UO AZS so bila društva ponovno pozvana, da prevzamejo organizacijo tekmovanj, 
za katera še vedno ni organizatorja (zimsko v metih, dvoransko v mnogobojih, APS v 
mnogobojih, člansko ekipno). 

Sklep št. 8 
TK AZS ugotavlja, da AD Maribor 98 ni kandidiral za organizacijo EAA mitinga v 
mnogoboju in DP v mnogoboju, čeprav se pojavlja v koledarju 2007. 



Sklep št. 9 
Na planiranih sestankih s klubi v letu 2007 je potrebno obvezno izpostaviti problematiko 
organizacije in organizatorjev tekmovanj ter pridobiti stališča klubov, kakšna pravila  
koledarske borze bi veljala v prihodnje. 
 

AD 4. – Homologiranje rekordov 
 
STAREJŠI MLADINCI 
Polmaraton  1:09:45  MESNER Andrej-77 TAM 27.10.1996 Ljubljana 
Maraton 3:05:11  OMAHNE Jan-86 KRO 23.10.2005 Ljubljana 
 

PIONIRJI 
Osmeroboj 5.256  TRUPEJ Jure-91 MASS 07. – 08.10.2006 Brežice 
(tablice AZS 2003)    (7.63-6.09-12.76-38.15 / 14.30-1.91-40.55-3:01.79) 
   +0.5 0.0 +0.4 
 

Sklep št. 10 
TK AZS bo rezultate v cestnih tekih homologirala kot rekorde le, če bodo organizatorji 
pridobili certifikat o izmeri prog. V Sloveniji sta izmerjeni progi v Ljubljani in v Radencih. 
Rezultati, doseženi v cestnih tekih v tujini, bodo homologirani kot rekordi le, če bo TK AZS 
dostavljeno potrdilo o izmeri proge. 

 

Sklep št. 11 
TK AZS potrjuje najboljše rezultate pionirjev / pionirk (U14) in (U12), dosežene na prostem 
kot nove rekorde. Rekordi v omenjenih starostnih kategorijah se bodo vodili le v tistih 
disciplinah, ki so v tekmovalnem programu pionirjev / pionirk (U14) in (U12). 

 

PIONIRJI - U14 
60 m      7.76 -1.7 ŽEPIČ Žiga-93 TRK 10.09.2006 Ljubljana 
300 m 41.23  ŽELKO Blaž-94 PMB 09.09.2006 Ljubljana 
1000 m 2:54.52  ŽIVKO Robert-93 KLC 24.06.2006 Koper 
3000 m 11:05.81  ŽIVKO Robert-93 KLC 25.03.2006 Velenje 
 

60 m ov. 9.72 -1.1 LINDIČ Mitja-93 KRO 09.09.2006 Ljubljana 
(76.2 / 7.00) 
 

4 x 100 m 53.90  AK POLJANE, Maribor PMB 24.06.2006 Koper 
 VESELIČ U.-93, OMULEC M.-93, LENART T.-93, ŽELKO B.-94 
 

Daljina (cona) 5.55 +1.9 ZUPAN Dejan-94 NOV 11.10.2006 Maribor 
Višina 1.68  MARKIČ Jernej-93 GO 24.06.2006 Koper 
 

Krogla-3  15.82  ŽULIČ Jaka-93 GRM 09.09.2006 Ljubljana 
Žogica-250 g 71.15  ŽULIČ Jaka-93 GRM 10.09.2006 Ljubljana 
 

Četveroboj 3.190  ŽIVKO Robert-93 KLC 01.07.2006 Brežice 
(60m-LJ / cona-žogica-600m)   8.59-4.76-51.18-1:35.60 
Četveroboj 3.836  ŽULIČ Jaka-93 KRKA 07.10.2006 Brežice 
(60m-LJ / cona-žogica-300m)   8.40 (+0.2)-4.98 ( 0.0)-70.21-44.33 
 

PIONIRKE - U14 
60 m 7.91 +1.7 KODRIČ Aneja-93 GO 06.06.2006 Ptuj 
300 m 41.76  ZUPANIČ Tamara-93 TRK 24.06.2006 Koper 
1000 m 3:08.15  KOMAC Tanja-93 BOV 24.06.2006 Koper 
2000 m 7:36.12  REBERNIK Doroteja-94 PMB 25.03.2006 Velenje 
 

60 m ov. 9.17 +0.5 TROŠT Eva-94 KRO 09.09.2006 Ljubljana 
(76.2 / 7.00) 
 

4 x 100 m 52.64  AK GORICA, Nova Gorica GO 24.06.2006 Koper 
   ČADEŽ T.-93, FIEGL D.-93, SLEJKO T.-94, KODRIČ A.-93 
 

Daljina (cona) 5.26 +2.0 TROŠT Eva-94 KRO 24.06.2006 Koper 
Višina 1.48  KVAS Nika-94 MASS 21.09.2006 Ljubljana 
 

Krogla-2 10.79  FERLIN Nika-93 KRO 24.06.2006 Koper 
Žogica-250 g 51.15  ZOF Anja-93 ŠPELA 21.09.2006 Ljubljana 
 

Četveroboj 2.827  VIVOD Eva-94 PMB 01.07.2006 Brežice 
(60m-LJ / cona-žogica-600m)   8.68-4.77-44.65-1:55.86 
Četveroboj 3.193  VIVOD Eva-94 PMB 07.10.2006 Brežice 
(60m-LJ / cona-žogica-300m)   8.70 (0.0)-5.19 (+1.3)-39.72-45.25 



PIONIRJI - U12 
60 m      8.71 +1.6 JANEŽIČ Luka-95 MED 09.09.2006 Ljubljana 
300 m 46.47  DREVENŠEK Mark-96 PT 11.10.2006 Maribor 
600 m 1:46.99  PETRAČ Jan-95 MASS 09.09.2006 Ljubljana 
 

Daljina (cona) 4.54 +1.2 BLAŽEJ Aljaž-95 GO 09.09.2006 Ljubljana 
Višina  
 

Žogica-250 g 46.06  GRMEK Matic-95 MED 24.06.2006 Koper 
 

Četveroboj 2.105  BRINOVEC Jan-95 FIT 07.10.2006 Brežice 
(60m-LJ / cona-žogica-300m)   9.79 (+0.2)-3.64 ( 0.0)-28.48-54.20 
 

PIONIRKE - U12 
60 m 8.72 -3.0 ŠEPETAVC Manca-95 MASS 24.06.2006 Koper 
300 m 45.56  ŠEPETAVC Manca-95 MASS 24.06.2006 Koper 
600 m 1:48.21  BENKO Anja-95 POM 06.06.2006 Ptuj 
 

Daljina (cona) 4.41 +1.6 PETROVIČ Maja-95 VRH 24.06.2006 Koper 
Višina 1.40  DEBENEC Ema-95 ŽEL 22.05.2006 Kranj 
 

Žogica-250 g 43.60  PETAVER Nika-95 ŠPELA 01.07.2006 Brežice 
 

Četveroboj 2.651  ZUPANČIČ Katja-95 MASS 07.10.2006 Brežice 
(60m-LJ / cona-žogica-300m)   9.20 (-0.5)-4.35 (+0.5)-32.07-48.16 

 
AD 5. 
TK AZS je pripravila podrobno analizo tekmovanj in dela Timing Ljubljana v letu 2006, ki je bila 
kronološko predstavljena na skupnem sestanku TK AZS in Timing Ljubljana. Glavne tematike v 
analizi so bile sledeče: 

o pogodba AZS – Timing Ljubljana o opravljanju meritve časov in obdelave podatkov, 
o oprema za meritve časov in instalacije na objektih, 
o obdelava podatkov, 
o izdelava štartnih in rezultatnih list, 
o prijave na tekmovanje 

 
Na osnovi analize so bili sprejeti sledeči sklepi: 

1. Gojko Zalokar posreduje TK AZS kratek kronološki zapis vseh pogovorov z generalnim 
sekretarjem AZS v zvezi s pogodbo. 

2. TK AZS določi tekmovanja za leto 2007, na katerih bo obvezna uporaba naprave za 
zaznavanje napačnega štarta. Operaterji Timing Ljubljana so dolžni podučiti sodnike o 
delovanju naprave za zaznavanje napačnega štarta. 

3. Delegati AZS so dolžni v bodoče sodelovati pri izdelavi štartne liste za posamezna 
tekmovanja. Gabrijel Ambrožič razloži potek žreba operaterjem Timing Ljubljana, ki nato 
predlog štartne liste posreduje delegatu AZS v potrditev. Štartna lista se bo izdelovala v 
popoldanskem času in kot dokončna poslana društvom 36 ur pred tekmovanjem. 

4. Vsi organizatorji morajo v letu 2007 zagotoviti prostor - oder za postavitev ciljne video 
kamere. Gojko Zalokar pripravi izhodišča za postavitev kamere. 

5. Upravljalci in organizatorji tekmovanj bodo seznanjeni s pomanjkljivostmi infrastukturne 
opremljenosti stadionov. TK AZS bo za leto 2007 podala minimalne zahteve, upravljalci 
objektov pa bodo morali narediti terminski načrt odprave teh pomanjkljivosti in urediti 
pogoje za delo merilnih ekip. 

6. Od 1. januarja 2007 dalje se bo pričela uporabljati spletna prijava. 
7. Na Savaria pokalu in mitingu MAL 2006 v Celju ni bilo vetromera, razlogi za nezagotovitev 

vetromera so v nedefinirani in nepodpisani pogodbi. S tem smo oškodovali atlete. 
 
11. decembra 2006 je TK AZS prejela ponudbo za meritve in obdelavo podatkov, ki jo je pripravil 
Timing Ljubljana. V ponudbi je dogovorjena tehnološka oprema za vsako tekmovanje posebej. 
Ponudba je bila predana generalnemu sekretarju 12. decembra 2006. 
 

Sklep št. 12 
TK AZS mora biti posredovan predlog pogodbe v pregled pred njenim podpisom. 

 



AD 6. - Razno 
 

1. V letu 2007 bo posvet delegatov AZS potekal ločeno od posveta glavnih sodnikov. Posvet 
delegatov AZS bo v soboto, 20. januarja 2007 v Ljubljani. 

 

2. V zadnjih letih postaja problem pridobiti organizatorje mnogobojskih tekmovanj. Že pred 
leti je TK AZS dal pobudo strokovnemu svetu AZS, da bi tekmovanje izpeljali skupaj s 
Hrvaško. Razgovore na to temo je potrebno intenzivirati. 

 

3. AD Almont Slovenska Bistrica je organizator DP v dvorani za pionirje / pionirke (U14) in 
(U12). Pred DP bodo organizirali miting na 60 m in 60 m ovire, zato se bo DP pričelo ob 
11.30 uri. 

 

4. AD Kronos Ljubljana je posredoval predlog izboljšave ekipnih tekmovanj. Predlog bo TK 
AZS obravnavala za leto 2008, ker so bile propozicije za leto 2007 že usklajene s 
strokovnim svetom. 

 

5. Predsednik TK AZS bo opravil razgovor s kandidati za nove delegate AZS. Predlagana sta 
Andrej Kotnik in Benjamin Piškur za področje cestnih tekov in krosa. 

 

6. TK AZS bo po koncu sezone 2007 opravila analizo dela delegatov AZS in določila izbor za 
leto 2008. 

 

7. AK Pomurje-PDU Murska Sobota mora posredovati informacijo, kdo je opravljal meritve 
na ekipni tekmi v Murski Soboti in s kakšno napravo so bile opravljene meritve. 

 

8. Na mitingu MAL 2006 v Celju so bili v teku na 1 miljo merjeni časi tudi na 1500 m. Timing 
Ljubljana mora posredovati ciljni posnetek prehoda na 1500 m. 

 

9. Spomladi 2007 – predvidoma v aprilu bo TK AZS izvedla ločeno izobraževanje za vodje 
tekmovanj in vodje tajništva. Po izobraževanju bo izpit, s katerim bodo udeleženci pridobili 
interno licenco za opravljanje te funkcije v letu 2008. 

 

10. Za izobraževanje delegatov AZS, glavnih sodnikov in novih sodnikov po posameznih zborih 
atletskih sodnikov (18 zborov) je potrebno zagotoviti prenosni računalnik in projektor. 

 
 
 
 
Zapisal: 
Zdravko Peternelj 
 
 

Tekmovalna komisija AZS 
predsednik 

Gabrijel Ambrožič 
 


