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UVODNE BESEDE organizatorja 

 

Spoštovane učenke in učenci, spoštovani mentorji in ostali udeleženci… 

 

Lepo pozdravljeni v osrednjem mestu Šaleške doline, Velenju. Osnovna šola Antona Aškerca 5. leto 

zapored gosti najboljše ekipe v atletiki. Vsem čestitke za uvrstitev v finale ekipnega prvenstva, ki 

prav gotovo ni bilo lahko. Navkljub temu, da je tekmovanje ekipno, se mora vsak posameznik 

potruditi v svoji disciplini po svojih najboljših močeh, da pripomore k rezultatu ekipe. Odrekanja in 

vložen trud, večino v svojem prostem času, posvečate temu, da razvijate sebe v večje, močnejše in 

prepričan sem, da tudi boljše osebnosti. In tako razvijate tudi lastnosti, ki vam bodo kasneje v 

življenju koristile: delavnost, vztrajnost, kolegialnost, medsebojni odnosi. Navsezadnje, na poti, ki 

jo hodi življenje, niso pomembne samo zmage, ampak tudi odločitve, kaj narediti, ko padeš, ko ti 

ne gre, ko misliš, da si neuspešen. Ostaneš na tleh ali vstaneš in nadaljuješ izkušenejši, močnejši, 

vztrajnejši, pametnejši, boljši. 

Danes se boste čisto vsi trudili po najboljših močeh. In prav je tako. A vendar bo na koncu 

zmagovalec le eden. Pot proti zmagi pa boste poskušali prehoditi vsi. In to so tiste priložnosti, ki 

vas bogatijo z izkušnjami, prijatelji, znanjem. 

V imenu organizacijskega odbora vam želim polno užitkov, uspehov in sreče na ekipnem 

tekmovanju v našem mestu. Trudili se bomo, da vam obisk ostane v prijetnem spominu. 

 

Ravnatelj: 

Zdenko Gorišek 

 

  



            

               
 

 

          

PREDSTAVITEV ŠOLE 

Osnovna šola Antona Aškerca je ena izmed šestih osnovnih šol v občini Velenje. Redno šolsko leto 

se je, za takratno III. osnovno šolo, začelo 2. novembra 1971. Tako je, bližamo se 50 letnici. Od 

samega začetka obstoja sodi zraven tudi podružnična šola Pesje. Šolo so kmalu preimenovali, in 

sicer po pesniku Antonu Aškercu, ki je del življenja preživel v Škalah pri Velenju, mestu pa pustil 

svoj pečat s pesmijo Delavčeva pesem o premogu. Sprva je bilo na šoli 22 oddelkov in 648 učencev. 

Učenci od 1. – 4. razreda so imeli takrat izmenski pouk. 

Da otrokom ponudimo čim večjo in širšo možnost razvoja, lahko poleg rednega pouka, sodelujejo v 

projektih: Mavrica prijateljstva med generacijami, EKO šola in EKO dan, Evropa v šoli, Bralni večeri, 

Podarim se veselim, delavnice na temo Tanka črta odgovornosti, Varni internet, športna 

Antonijada (sodelovanje z okoliškimi vrtci), Naj talenti, sodelujemo z Domom za varstvo odraslih, 

prav tako pa izvajamo različne občinske proslave ob državnih praznikih. Trudimo se, da zgledno 

sodelujemo z vsemi organizacijami, ki lahko tako ali drugače pripomorejo k pozitivnem razvoju 

otrok.  

Vseh dosežkov, ki jih naši učenci dosežejo pod vodstvom svojih mentorjev, je veliko. Tako na 

učnem kot športnem področju. Vsi ti dosežki nam vlivajo polno mero zaupanja, da delamo dobro 

in smo lahko prepričani, da bodo uspešni tudi kasneje, ko bodo našo šolo že zdavnaj zapustili. 
 

 

V prihodnje želimo svoje delo nadgraditi, poiskati možnosti za kvalitetnejši razvoj procesa 

poučevanja in učencem dati kompetence, ki jim bodo kasneje v življenju koristile. 

V upanju, da se boste imeli ob tem kratkem obisku pri nas prijetno, da boste uspešni in vam bo ta 

dan ostal v lepem spominu, vas v imenu organizacijskega odbora tekmovanja, prijazno 

pozdravljam in vam želim obilo športnih uspehov.  

 

Vodja tekmovanja: 

Boštjan Bradeško, prof. 

 
 

 



            

               
 

 

          

 
 
 
 
 

  



            

               
 

 

          

PREDSTAVITEV KLUBA 

Atletski klub Velenje je klub z več kot šestdesetletno tradicijo. Za več desetletno uspešno delo je 

Atletski klub Velenje leta 2010 prejel zlati grb mestne občine Velenje, najvišje priznanje mestne 

občine Velenje. 

Atletski klub Velenje skrbi za organizirano vadbo in trening atletike v vseh starostnih kategorijah, 

posveča se razvoju mladih atletov. Prihodnji cilji so usmerjeni v razvoj talentirane mlade 

generacije, ki trenutno trenira v klubu in odlično nastopa na tekmovanjih v svoji starostni 

kategoriji. V prihodnjih leti želi klub spodbuditi trening skokov, povečati pa si želimo 

prepoznavnost tudi na rekreativnem področju in množičnosti. V letu 2016 je na novo preplastena 

tekalna površina, kar omogoča kakovostnejše treninge. 

Poleg osnovne dejavnosti atletskega treninga, je Atletski klub Velenje tudi prizadeven organizator 

atletskih prireditev na domači in mednarodni ravni. Najbolj prepoznavne med njimi so:  

 dvakratna organizacija 1. lige Evropskega ekipnega pokala, 

 dvakratna organizacija SPAR Evropskega prvenstva v krosu, 

 tradicionalni mednarodni atletski European Athletics Classic miting v počastitev dneva 

rudarjev,  

 organizacija tekmovanja Balkanation 2015. 

Atletski klub Velenje si prizadeva dejavnosti, povezane z atletiko, razumeti tudi kot razvojne 

priložnosti, ki jih uresničuje preko projektnega dela. Trajnostni razvoj, promocija atletike, zdrav 

način življenja, sledenje dobrim praksam, pridobivanje novih znanj in izkušen so del strategije 

razvoja, ki ga klub uresničuje s projektnim delom in sodelovanjem z uglednimi partnerji.  

Predsednik kluba: 
Luka Steiner 

 
 



            

               
 

 

          

 
 
 
 
 
 
 
  



            

               
 

 

          

VODSTVO TEKMOVANJA 

Predsednik organizacijskega odbora: Zdenko Gorišek 

 

Vodja tekmovanja: Boštjan Bradeško 

 

Koordinator atletskih šolskih tekmovanj: Zdravko Peternelj 

 

Vodja tajništva: Natalija Bah 

 

Vodja tehnične službe: Ivan Lampret 

 

Vodja prijavnice: Franc Varšnik  

 

Meritev časov in obdelava podatkov: TIMING Ljubljana 

 

Vodja sodniškega zbora: Darjo Pungartnik 

 

Vodja protokola: Metka Marđetko 

 

Napovedovalec: Katka Geršak     

 

Zdravstvena služba: Zdravstveni dom Velenje 

 

Fotografija: Miran Jerič, Marija Glinšek 

 

Komisija za pritožbe: Peter Kastelic 

 Boštjan Bradeško 

 Darjo Pungartnik 

 

  



            

               
 

 

          

TEHNIČNE INFORMACIJE 

ORGANIZATORJA 

Zavod za šport RS Planica in Atletska zveza Slovenije. 

 

IZVAJALCA 

Osnovna šola Antona Aškerca Velenje (zemljevid) in Atletski klub Velenje.  

 

KRAJ TEKMOVANJA 

Mestni stadion ob jezeru, Velenje (zemljevid). Parkirišča so v bližini.  

 

DATUM TEKMOVANJA 

Četrtek, 10. oktober 2019 ob 10.30 uri. 

 

TEHNIČNI SESTANEK 

Tehnični sestanek vodij ekip bo ob 10.00 uri na stadionu (glej oznake). 

 

RAZPISNA DOLOČILA TEKMOVANJ 

Propozicije in program tekmovanja so objavljeni v reviji Informator 2019/2020. 

Tehnični bilten in štartna lista bodo objavljeni na spletnih straneh: 

o Zavod za šport RS Planica - www.sportmladih.net 

o Atletske zveze Slovenije - http://slovenska-atletika.si/index.php/ekipno-atletsko-

tekmovanje-za-osnovne-sole/ 

o Osnovne šole Antona Aškerca - http://www.o-aavelenje.ce.edus.si/ 

o TIMING Ljubljana - www.timingljubljana.si 

Štartna lista bo objavljena po končanem zadnjem področnem tekmovanju. 

 

https://www.google.si/maps/place/Antona+A%C5%A1kerca/@46.3608769,15.1110769,542m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x4765672a0c5a58cd:0x1b830c713d91b9c9!6m1!1e1
https://www.google.si/maps/place/Atletski+klub+Velenje/@46.372053,15.1037702,544m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x476560d1db438607:0x7dc097f6f9af376c!6m1!1e1
http://www.sportmladih.net/
http://slovenska-atletika.si/index.php/ekipno-atletsko-tekmovanje-za-osnovne-sole/
http://slovenska-atletika.si/index.php/ekipno-atletsko-tekmovanje-za-osnovne-sole/
http://www.o-aavelenje.ce.edus.si/
http://www.timingljubljana.si/


            

               
 

 

          

 
OTVORITEV TEKMOVANJA: 

Otvoritev bo ob 10.30 na travniku pred tribuno. Vsi ostali tekmovalci spremljajo otvoritev na 

tribuni. Za mimohod ekip vsaka šola zagotovi vsaj 5 tekmovalcev. Zbor le teh je pri vhodu na 

severnem delu stadiona 10 minut pred začetkom otvoritve.  

 

TEKMOVALNE ŠTEVILKE 

Tekmovalne številke dobijo samo nastopajoči v teku na 1000m. Prejeli jih bodo skupaj z 

varnostnimi sponkami v prijavnici. 

 

DVIGOVANJE LETVICE PRI SKOKU V VIŠINO 

Dokončni dogovor o začetni višini in dvigovanje letvice bo na tehničnem sestanku. 

Predlog: 

Višina - ženske:  

105 – 110 – 115 – 120 – 125 – 130 – 135 – 140 – 143 – 146 – 149 – 152 – 155 –… 

Višina - moški:  

115 – 120 – 125 – 130 – 135 – 140 – 145 – 150 – 153 – 156 – 159 – 162 – 165 – …  

 

OBJAVA REZULTATOV   

Rezultati končanih disciplin bodo v času tekmovanja objavljeni na oglasni deski ob vhodu na 

stadion.  

Rezultati tekmovanja bodo po končanem tekmovanju objavljeni na spletnih straneh: 

o Šport mladih - www.sportmladih.net  

o Atletske zveze Slovenije - http://slovenska-atletika.si/index.php/ekipno-atletsko-

tekmovanje-za-osnovne-sole/  

o Osnovne šole Antona Aškerca - http://www.o-aavelenje.ce.edus.si/ 

o Timing Ljubljana - www.timingljubljana.si  

http://www.sportmladih.net/
http://slovenska-atletika.si/index.php/ekipno-atletsko-tekmovanje-za-osnovne-sole/
http://slovenska-atletika.si/index.php/ekipno-atletsko-tekmovanje-za-osnovne-sole/
http://www.o-aavelenje.ce.edus.si/
http://www.timingljubljana.si/


            

               
 

 

          

o v zaključnem biltenu.  

 
 
MERITVE IN OBDELAVA REZULTATOV  

Elektronsko merjenje časov in obdelavo rezultatov bo opravil TIMING Ljubljana.  

 

PODELITEV PRIZNANJ IN NAGRAD 

Podelitev priznanj in nagrad bomo izvedli po končani zadnji disciplini, predvidoma ob 14.30 uri.  

 

SODNIŠKA SLUŽBA 

Sodnike delegira Zbor atletskih sodnikov Atletskega kluba Velenje. 

 

PRAVICA NASTOPA  

Učenci in učenke, letnik 2005 do 2009.  

Učenec ali učenka lahko nastopi samo v eni (1) disciplini in štafeti. 

 

SPREMEMBE ŠTARTNE LISTE 

Spremembe v štartni listi so možne na sestanku vodij ekip. Izjemoma je možno zamenjati 

tekmovalce v prijavnici zaradi poškodbe, vendar s soglasjem uradnega zdravnika na tekmovanju in 

pred odhodom na tekmovališče.  

 

UGOVORI IN PRITOŽBE 

Za ugovore in pritožbe veljajo določila 146. člena Pravil za atletska tekmovanja. Ugovor je treba 

podati pristojnemu vodji sodnikov na disciplini. Če je ugovor zavrnjen, se lahko vloži vloga na 

pritožbeno komisijo v 10-ih minutah po uradni objavi rezultatov. 

 

  



            

               
 

 

          

PROGLASITVE IN NAGRADE 

Proglasitve ekip bodo po zaključku tekmovanja na stadionu. Na stadionu se vse ekipe skupaj z 

mentorji zberejo pri tablah z napisom njihovih šol. 

Ekipe do 3. mesta prejmejo pokale, posamezniki v ekipi pa zlato, srebrno oziroma bronasto 

medaljo. Ekipe, uvrščene od 4. - 16. mesta, prejmejo diplome. 

Za najboljši dosežen rezultat v vsaki posamezni kategoriji, ovrednoten po šolskih tablicah, se 

prejme pokal.  

 

ŠTAFETNI TEK 

Obrazce za prijavo štafet boste dobili na tehničnem sestanku vodij ekip ali v prijavnici. Vodje ekip 

naprošamo, da imenski seznam sestave štafet oddajo v prijavnici najkasneje 45 minut pred 

štafetnimi teki. Štafetna palica v štafetnem teku 4 x 100 m se predaja v označenem 30 m prostoru.  

 

SKOK V DALJINO 

V skoku v daljino učenci in učenke skačejo iz cone odriva, ki obsega 80 cm širok prostor. Cona 

odriva obsega odrivno desko ter po 30 cm širok pas pred desko in 30 cm za njo. Odriv izven cone 

odriva, za zadnjo prestopno črto cone odriva, je neuspešen poizkus. Če atlet odrine pred začetkom 

cone odriva, to štejemo za uspešen skok, izmeri pa se ga od začetne črte cone odriva.  

 

ŠTEVILO POSKUSOV 

Vsak tekmovalec ima v skoku v daljino in suvanju krogle po 4 poskuse, v metanju vorteksa pa 3 

zaporedne mete.  V ekipnem tekmovanju ni finalnega teka na 60 m.  

 

GARDEROBE 

Garderobe so v prostorih Atletskega kluba Velenje. Izvajalca ne jamčita za varnost shranjene 

garderobe in osebnih predmetov. WC-ji so na voljo na stadionu.  

 



            

               
 

 

          

TEREN ZA OGREVANJE 

Ogrevanje bo možno izven stadiona, na asfaltnih in drugih površinah.  

 

MEDICINSKA SLUŽBA 

Medicinska služba bo zagotovljena v času tekmovanja na cilju tekov.  

 

POSAMIČNA POTRDITEV NASTOPA V PRIJAVNICI  

Prijavnica bo na severni strani glavnega stadiona.  

Tekmovalci se morajo obvezno javiti v prijavnici pred nastopom v svoji disciplini: 
 za teke: 20 minut 
 za tehnične discipline: 35 minut 

 
Na tekmovališča bodo atleti odpeljani v skupini. Časi odhodov: 

 za teke: 15 minut pred pričetkom discipline 
 za tehnične discipline: 30 minut pred pričetkom discipline 

 

Razpored odhoda iz prijavnice je prilagojen individualni predstavitvi finalistov v posamezni 

disciplini. Prosim, da se držite urnikov, da ne bo prihajalo do zamud. 

Odhod na tekmovališče je skupen, pod vodstvom sodnika. Uporaba osebnih orodij ni dovoljena. 

 

KONČNE DOLOČBE 

Na tekmovanju veljajo Pravila za atletska tekmovanja. Ponovno bi radi poudarili, da morajo učenci 

in učenke na finalnem tekmovanju nastopati v šolskih in ne klubskih dresih. 

Za razlago pravil in razpisa na tekmovanju je pristojen koordinator za atletska šolska tekmovanja. 

 

DODATNE INFORMACIJE  

Boštjan Bradeško, vodja tekmovanja, gsm.: 041 362 956,  

e-pošta: bostjan.bradesko@askerc.si 

 

  

mailto:bostjan.bradesko@askerc.


            

               
 

 

          

URNIK  TEKMOVANJA 

 

10.00 Sestanek vodij ekip  

10.30 Slovesna otvoritev tekmovanja  

Ura Učenci Učenke 

11.15 Daljina Višina 

11.25 Višina Krogla 

11.30 Vorteks 60 m 

11.50 60 m  

12.15  300 m 

12.30 Krogla  

12.35 300 m Vorteks 

12.45  Daljina 

12.55  1000 m 

13.10 1000 m  

13.25 4 x 100 m  

13.40  4 x 100 m 

 

14.30 Razglasitev rezultatov  

 

  



            

               
 

 

          

REKORDI ATLETSKIH TEKMOVANJ ZA OSNOVNE ŠOLE 

 
 2. TRILETJE – UČENCI (2007 in mlajši) 
 

60 m  7.63 +1.8 ŠTERMAN Jure-01 OŠ Veržej 05.06.2014 Koper 

300 m 38.83  GRAHOVAC Gregor-00 OŠ Jožeta Moškriča, Ljubljana 05.06.2013 Koper 

600 m 1:31.46  VUKOVIČ Jan-00 OŠ Hudinja 21.05.2013 Celje 

Daljina (cona) 6.08  TEODOROVIČ Slađan-85 OŠ Milan Šuštaršič, Ljubljana 04.06.1998 Ljubljana 

 5.95 +0.6 ŠTULAR Jon-01 OŠ Staneta Žagarja, Lipnica 05.06.2014 Koper 

Višina 1.84  JERŠIN TOMASSINI Sandro-04 OŠ Vič, Ljubljana 07.06.2017 Žalec 

Vortex 75.20  JANC Mitja-03 OŠ Boštanj 30.05.2016 Brežice 

 

 2. TRILETJE – UČENKE (2007 in mlajše) 
 

60 m  7.82 +1.4 ZAKOŠEK Iza-03 III. OŠ Celje 08.06.2016 Koper 

300 m 40.95 TROŠT Eva-94 OŠ Toneta Čufarja, Ljubljana 24.05.2007 Ljubljana 

600 m 1:37.16  PLAZNIK Maja-98 OŠ Pirniče 01.06.2011 Maribor 

Daljina (cona) 5.76 +1.3 BOŽIČ Tina-97 2. OŠ, Slovenska Bistrica 03.06.2010 Ljubljana 

Višina 1.65  GLOJNARIČ Lea-02 OŠ Brežice 04.06.2015 Koper 

Vortex 61.38  KRALJ Tia-02 OŠ Šentvid, Ljubljana 04.06.2015 Koper 

 

 

 

 3. TRILETJE – UČENCI (2005 in 2006) 
 

60 m  7.10 +2.0 SKOK Aljoša-00 OŠ Srečka Kosovela, Sežana 04.06.2015 Koper 

300 m 35.01 GRAHOVAC Gregor-00 OŠ Jožeta Moškriča, Ljubljana 04.06.2015 Koper 

1000 m 2:31.86 VUKOVIČ Jan-00 OŠ Hudinja 12.05.2015 Celje 

4 x 100 m 45.83 OŠ SLAVE KLAVORE, Maribor 01.06.2011 Maribor 

  (Velkner Primož-97, Perko Rene-96, Ferčec Urban-96, Kurnik Gregor-96) 

Daljina (cona) 6.71 -0.1 MAKUC Rok-03 OŠ Koroška Bela, Jesenice 06.06.2018 Žalec 

Višina 2.20 JERŠIN TOMASSINI Sandro-01 OŠ Vič, Ljubljana 30.05.2019 Žalec 

Krogla (4 kg) 17.25 ŽULIČ Jaka-93 OŠ Grm, Novo mesto 05.06.2008 Celje 

Vortex 89.58  KLEMENČIČ Lenart-02 OŠ Škofja Loka ??? 22.05.2017 Kranj 

 

 3. TRILETJE – UČENKE (2005 in 2006) 
 

60 m  7.72 +0.4 DEBEVEC Kaja-96 OŠ Antona Globočnika, Postojna 01.06.2011 Maribor 

300 m 39.04 ISTENIČ Zala-02 OŠ Šentvid, Ljubljana 07.06.2017 Žalec 

1000 m 2:54.52 DOBOVŠEK Nika-03 OŠ Sava Kladnika, Sevnica 06.06.2018 Žalec 

4x100 m 50.33 OŠ IX. KORPUS, N. Gorica  07.06.1989 Ljubljana 

  (Zarič A., Zarič V., Viher T., Trebše)  

Daljina (cona) 5.98 +0.3 JERAJ Anamarija-92 OŠ Log-Dragomer 07.06.2007 Postojna 

Višina 1.76 OMERZU Lara-98 OŠ Brežice 28.05.2013 Brežice 

Krogla (3 kg) 13.84 KRHLIKAR Lina-89 OŠ Polje, Ljubljana 22.05.2003 Ljubljana 

Vortex 76.44  BARBIČ Kim-97 OŠ Grm, Novo mesto 06.06.2012 Koper 
 

 

 

Bilten pripravil: 

Boštjan Bradeško, prof. 


