
 

 

 

 

Letališka cesta 33c,   1000    Ljubljana,   Slovenija  

  Tel: +386 (01) 520-69-12   Fax: +386 (01) 520-69-16 
e-mail: info@atletska-zveza.si 

 

ZAPISNIK 
 

 

18. seje Tehnično tekmovalne komisije AZS (v nadaljevanju: TtK AZS), ki je potekala v četrtek 3.12 

ob 18.00 preko spleta in izredne seje TtK dne 17.12 ob 19.00 preko spleta. 
 

Prisotni:  Andrej Udovč, Gabrijel Ambrožič, Aleš Bezjak, Zdravko Peternelj, Benjamin Piškur 

(opravičeno odsoten 17.12) 
 

 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 17. seje 

2. Podeljevanje tekmovanj za sezono 2021 

3. Razno 

4. Priloga 

 

 

AD 1. 
 

 

Sklep št. 1 

Potrdi se zapisnik 17. seje TtK AZS. 

 

 

AD 2. 
 

 

Dne 11.11 2020 je bil na klube poslan dopis glede spremenjenega načina podeljevanja organizacije 

tekmovanj za leto 2021. Spremembo je potrdil UO AZS na 28. redni seji, dne 10. novembra 2020. 

Tehnično tekmovalna komisija je pozvala klube, da do 23.11 2020 oddajo kandidature za 

organizacijo tekmovanj v letu 2021.  

Dne 25.11 2020 je TtK pregledala kandidature in sprejela da bo upoštevala dve zamujeni 

kandidaturi. Klubi so bili naslednji dan obveščeni o vseh prijavah. 

TtK je znava pozvala društva, da v organizacijo prevzamejo tekmovanja, za katera se ni javil nihče, 

sicer bo pogojevala prevzem nepodeljenega tekmovanja organizatorju, ki bo v organizacijo 

pridobilo atraktivnejše tekmovanje. 

 

TtK je pri podeljevanju tekmovanj upoštevala dogovore med klubi in naknadne prijave.  

Organizacijo tekmovanj, za katera se je potegovalo več društev, je TtK podelila klubom na osnovi 

naslednjih kriterijev: 

- Da vsak prijavljeni organizator dobi v organizacijo vsaj eno tekmovanje. 

- Tekmovanja so enakomerno porazdeljena po regijah. 

- Za organizacijo tekmovanj iste starostne kategorije se izbere različne organizatorje. 

 

Glede organizacije Prvenstva Slovenije v krosu in Atletskega pokala v krosu je komisija sprejela 

naslednji sklep: 

 

 



 

Sklep št. 2 

Tekmovanja v krosu morajo biti organizirana pretežno po travnati površini. Za organizacijo 

krosov, se napravi prioritetni vrstni red organizatorjev. V kolikor izbrani organizator ne more 

zagotoviti poteka trase pretežno po travi, se izbere naslednjega kandidata.    

 

Na osnovi zgoraj naštetih kriterijev, je TtK opravila podelitev organizacije tekmovanj društvom. 

Koledar z izbranimi organizatorji je v prilogi (Priloga 1). Nepodeljena ostajajo tri tekmovanja in sicer 

Prvenstvo Slovenije v dvorani za pionirje in pionirke letnika 2008 in 2009, Prvenstvo Slovenije v 

mnogobojih in Atletski pokal Slovenije v mnogobojih. Za ta tekmovanja bo TtK poskusila najti 

organizatorja z neposrednim pozivom. 

 

 

Na podlagi sklepa št. 2 je bil opravljen razgovor s potencialnimi organizatorji obeh tekmovanj v 

krosu. AK Velenje in AD Štajerska nista mogla zagotoviti poteka trase krosa, kot je to zahtevala TtK, 

zato sta odstopila od organizacije. KAK Ravne je ostal edini prijavljen organizator. TtK je podelila 

organizacijo Atletskega pokala Slovenije v krosu Koroškemu atletskemu klubu Ravne. 

AK Pomurje je izkazal interes za organizacijo tekmovanja v krosu, vendar je zaradi nesporazuma v 

klubu zamudil rok za prijavo. Zaradi uspešne izvedbe Prvenstva Slovenije v krosu 2020 in v izogib 

podvajanju lokacije tekmovanj v krosu, se je TtK na dopisni seji dne 9.12 2020 odločila, da podeli 

organizacijo Prvenstva Slovenije v krosu Atletskemu klubu Pomurje, ki bo tekmovanje pripravil v 

sodelovanju z Atletskim društvom Štajerska. 

 

 

Tehnično tekmovalna komisija je na izredni seji 17.12, ki je potekala preko spleta, prestavila začetek 

tekmovanj v letu 2021.  

 

Sklep 3 

Zaradi zdravstvenih razmer v Slovenije se prestavi Prvenstvo Slovenije za pionirje in pionirke 

letnika 2010 in 2011 iz sobote 9. januar 2021 na nedeljo 31. januar 2021 (Slovenska Bistrica). 

Prvenstvo Slovenije za pionirje in pionirke letnika 2008 in 2009 se prestavi iz sobote 16. januar 

2021 na nedeljo 7. februar 2021 (tekmovanje je prevzelo AD Kladivar Celje). TtK dopušča 

možnost nadaljnje prestavitve terminov tekmovanj. Koledar se bo prilagajal sproščanju 

ukrepov, ki bodo dovoljevali začetek trenažnega procesa in izvedbe tekmovanj na posameznih 

ravneh in za različne starostne skupine. 

 

 

AD 2. 
Na TtK je prispel dopis Fabia Ruzzierja glede tekmovanj v hitri hoji.  

 

Sklep št. 4 

Prvenstvo Slovenije v tekmovalni hoji za mlajše mladinke (5000 m) se še naprej izvaja 

v sklopu Prvenstva Slovenije v tekmovalni hoji.  

Za leto 2021 je razpisana disciplina tekmovalne hoje za člane in članice na Prvenstvih 

Slovenije in sicer v dvorani (3000 m) in na prostem (10000 m).  

Nastop slovenskih tekmovalcev v tekmovalni hoji na 20 km na cesti v okviru prvenstev 

sosednjih držav (npr. Avstrije) ne bo štel za državno prvenstvo Slovenije. 

 

 

Ljubljana, 18. december 2020 

 

Tekmovalna komisija AZS: 

                predsednik 

                       Andrej Udovč 



PRILOGA:  

Priloga 1 (koledar sprejet 3.12 2020) 

 

 
 

 

 

JANUAR

so 9.
AD Slovenska Bistrica 

Prvenstvo Slovenije v dvorani za pionirje in pionirke, letnik 2010

Prvenstvo Slovenije v dvorani za pionirje in pionirke, letnik 2011

so 16.
POZIV KLUBOM

Prvenstvo Slovenije v dvorani za pionirje in pionirke, letnik 2008

Prvenstvo Slovenije v dvorani za pionirje in pionirke, letnik 2009

so 23.
AK Krka Novo mesto

Prvenstvo Slovenije v dvorani za pionirje in pionirke (U16)

Prvenstvo Slovenije v dvorani v tekmovalni hoji (ČI, U23, U20, U18, U16)

so 30. AK Krka Novo mesto Prvenstvo Slovenije v dvorani za starejše mladince in mladinke

FEBRUAR

so 6. AK Krka Novo mesto Prvenstvo Slovenije v dvorani za mlajše mladince in mladinke

so 13. - ne 14. AK Krka Novo mesto Prvenstvo Slovenije v dvorani za člane in članice

ne 28. AK Ptuj Zimsko DP v metih za članski in mlajši mladinski kategoriji

MAREC

so 6.
AK Krka Novo mesto 

Prvenstvo Slovenije v dvorani v posamičnem in ekipnem mnogoboju za 

pionirje in pionirke U14

ne 7.
AD Slovenska Bistrica 

Prvenstvo Slovenije v dvorani v posamičnem in ekipnem mnogoboju za 

pionirje in pionirke U12

so 6. - ne 7. AK Krka Novo mesto Prvenstvo Slovenije v mnogobojih v dvorani 

so 13. AK Domžale Zimsko DP v metih za starejši mladinski in pionirski kategoriji

so 27. AK Pomurje Prvenstvo Slovenije v krosu

APRIL

ne 18.

AK Asfalt Kovač Šentjur

Prvenstvo Slovenije v dolgih tekih

Prvenstvo Slovenije v tekmovalni hoji za člane in članice, mlajše člane in 

članice, starejše mladince in mladinke ter mlajše mladince in mladinke

so 24. AK Radovljica Prvenstvo Slovenije v štafetah

MAJ

so 8. AK Velenje Atletski pokal Slovenije za mlajše mladince in mlajše mladinke

so 8. AD Štajerska

Prvenstvo Slovenije v posamičnem in ekipnem mnogoboju za pionirje / 

pionirke (U12)

ne 9.

AD Posočje Prvenstvo Slovenije v posamičnem in ekipnem mnogoboju za pionirje / 

pionirke (U14)

so 15. Radenci Prvenstvo Slovenije v maratonu, 40. maraton treh src

so 15. - ne 16. AK Ptuj Kvalifikacije za Atletski pokal Slovenije

so 15. AK Koper Ekipno prvenstvo Slovenije za pionirje in pionirke (U16)

so 22. - ne 23. AD MASS Ljubljana Atletski pokal Slovenije za starejše mladince in starejše mladinke

JUNIJ

so 5. - ne 6. AK Triglav Kranj Prvenstvo Slovenije za člane in članice

so 12. - ne 13.
AK Krka Novo mesto

Prvenstvo Slovenije za mlajše člane in mlajše članice

Prvenstvo Slovenije za mlajše mladince in mlajše mladinke

so 12. - ne 13. AK Žalec Ekipno prvenstvo Slovenije za pionirje in pionirke (U12) in (U14)

so 19. - ne 20. POZIV KLUBOM Atletski pokal Slovenije v mnogobojih

so 26. - ne 27. AK Slovenj Gradec Prvenstvo Slovenije za starejše mladince in mladinke

so 26. AK Gorica Atletski pokal Slovenije za pionirje in pionirke (U16)

JULIJ

če 1. - pe 2. AK Velenje Atletski pokal Slovenije za člane in članice

AVGUST

SEPTEMBER

so 4.
AK Gorica

Ekipno prvenstvo Slovenije za mlajše mladince in mlajše mladinke (vse 

discipline)

pe 10. - so 11. AD MASS Ljubljana Ekipno prvenstvo Slovenije za člane in članice

so 18. - ne 19. AK Ptuj Prvenstvo Slovenije za pionirje in pionirke (U16)

so 25. - ne 26. AD Štajerska Prvenstvo Slovenije za pionirje in pionirke (U14) in (U12)

so 25. AK Krka Novo mesto   Ekipno prvenstvo Slovenije za starejše mladince in starejše mladinke

ne 26. KAŠ Slovenske Konjice Prvenstvo Slovenije v cestnem teku na 10 km

OKTOBER

so 2. - ne 3. POZIV KLUBOM Prvenstvo Slovenije v mnogobojih

so 09.
KAK Ravne

55. Kros občinskih reprezentanc

Atletski pokal v krosu

so 23. Ljubljana
25. Ljubljanski maraton za osnovne in srednje šole

Prvenstvo Slovenije v uličnem teku za osnovne in srednje šole

ne 24 Ljubljana Prvenstvo Slovenije v polmaratonu, 25. Ljubljanski maraton

NOVEMBER

DECEMBER

so 11. Ajdovščina Prvenstvo Slovenije v teku na 100 km

K O L E D A R   2 0 2 1



Priloga 2 (popravljen koledar 17.12 2020) 

 

 

JANUAR

so 9.
AD Slovenska Bistrica 

Prvenstvo Slovenije v dvorani za pionirje in pionirke, letnik 2010

Prvenstvo Slovenije v dvorani za pionirje in pionirke, letnik 2011

so 16.
POZIV KLUBOM

Prvenstvo Slovenije v dvorani za pionirje in pionirke, letnik 2008

Prvenstvo Slovenije v dvorani za pionirje in pionirke, letnik 2009

so 23.
AK Krka Novo mesto

Prvenstvo Slovenije v dvorani za pionirje in pionirke (U16)

Prvenstvo Slovenije v dvorani v tekmovalni hoji (ČI, U23, U20, U18, U16)

so 30. AK Krka Novo mesto Prvenstvo Slovenije v dvorani za starejše mladince in mladinke

ne 31.
AD Slovenska Bistrica 

Prvenstvo Slovenije v dvorani za pionirje in pionirke, letnik 2010

Prvenstvo Slovenije v dvorani za pionirje in pionirke, letnik 2011

FEBRUAR

so 6. AK Krka Novo mesto Prvenstvo Slovenije v dvorani za mlajše mladince in mladinke

ne 7.
AD Kladivar Celje

Prvenstvo Slovenije v dvorani za pionirje in pionirke, letnik 2008

Prvenstvo Slovenije v dvorani za pionirje in pionirke, letnik 2009

so 13. - ne 14. AK Krka Novo mesto Prvenstvo Slovenije v dvorani za člane in članice

ne 28. AK Ptuj Zimsko DP v metih za članski in mlajši mladinski kategoriji

MAREC

so 6.
AK Krka Novo mesto 

Prvenstvo Slovenije v dvorani v posamičnem in ekipnem mnogoboju za 

pionirje in pionirke U14

ne 7.
AD Slovenska Bistrica 

Prvenstvo Slovenije v dvorani v posamičnem in ekipnem mnogoboju za 

pionirje in pionirke U12

so 6. - ne 7. AK Krka Novo mesto Prvenstvo Slovenije v mnogobojih v dvorani 

so 13. AK Domžale Zimsko DP v metih za starejši mladinski in pionirski kategoriji

so 27. AK Pomurje Prvenstvo Slovenije v krosu

APRIL

ne 18.

AK Asfalt Kovač Šentjur

Prvenstvo Slovenije v dolgih tekih

Prvenstvo Slovenije v tekmovalni hoji za člane in članice, mlajše člane in 

članice, starejše mladince in mladinke ter mlajše mladince in mladinke

so 24. AK Radovljica Prvenstvo Slovenije v štafetah

MAJ

so 8. AK Velenje Atletski pokal Slovenije za mlajše mladince in mlajše mladinke

so 8. AD Štajerska

Prvenstvo Slovenije v posamičnem in ekipnem mnogoboju za pionirje / 

pionirke (U12)

ne 9.

AD Posočje Prvenstvo Slovenije v posamičnem in ekipnem mnogoboju za pionirje / 

pionirke (U14)

so 15. Radenci Prvenstvo Slovenije v maratonu, 40. maraton treh src

so 15. - ne 16. AK Ptuj Kvalifikacije za Atletski pokal Slovenije

so 15. AK Koper Ekipno prvenstvo Slovenije za pionirje in pionirke (U16)

so 22. - ne 23. AD MASS Ljubljana Atletski pokal Slovenije za starejše mladince in starejše mladinke

JUNIJ

so 5. - ne 6. AK Triglav Kranj Prvenstvo Slovenije za člane in članice

so 12. - ne 13.
AK Krka Novo mesto

Prvenstvo Slovenije za mlajše člane in mlajše članice

Prvenstvo Slovenije za mlajše mladince in mlajše mladinke

so 12. - ne 13. AK Žalec Ekipno prvenstvo Slovenije za pionirje in pionirke (U12) in (U14)

so 19. - ne 20. POZIV KLUBOM Atletski pokal Slovenije v mnogobojih

so 26. - ne 27. AK Slovenj Gradec Prvenstvo Slovenije za starejše mladince in mladinke

so 26. AK Gorica Atletski pokal Slovenije za pionirje in pionirke (U16)

JULIJ

če 1. - pe 2. AK Velenje Atletski pokal Slovenije za člane in članice

AVGUST

SEPTEMBER

so 4.
AK Gorica

Ekipno prvenstvo Slovenije za mlajše mladince in mlajše mladinke (vse 

discipline)

pe 10. - so 11. AD MASS Ljubljana Ekipno prvenstvo Slovenije za člane in članice

so 18. - ne 19. AK Ptuj Prvenstvo Slovenije za pionirje in pionirke (U16)

so 25. - ne 26. AD Štajerska Prvenstvo Slovenije za pionirje in pionirke (U14) in (U12)

so 25. AK Krka Novo mesto   Ekipno prvenstvo Slovenije za starejše mladince in starejše mladinke

ne 26. KAŠ Slovenske Konjice Prvenstvo Slovenije v cestnem teku na 10 km

OKTOBER

so 2. - ne 3. POZIV KLUBOM Prvenstvo Slovenije v mnogobojih

so 09.
KAK Ravne

55. Kros občinskih reprezentanc

Atletski pokal v krosu

so 23. Ljubljana
25. Ljubljanski maraton za osnovne in srednje šole

Prvenstvo Slovenije v uličnem teku za osnovne in srednje šole

ne 24 Ljubljana Prvenstvo Slovenije v polmaratonu, 25. Ljubljanski maraton

NOVEMBER

DECEMBER

so 11. Ajdovščina Prvenstvo Slovenije v teku na 100 km

K O L E D A R   2 0 2 1


