
 

 

 

 

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 
 

 

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

18.3.2021 ob 20.00 preko spleta. 
 

Prisotni:  Andrej Udovč, Aleš Bezjak, Niko Muhič, Andrej Jeriček 
 

 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 1. seje 

2. Analiza poročil delegatov AZS in glavnih sodnikov 

3. Potrditev rekordov 

4. Sklepi dopisnih sej 

5. oblikovanje seznama prioritet na FŠO 

6. posvet z delegati (10.4.21) 

7. DP v mnogobojih 

8. Razno 

 

 

AD 1. 

Sklep št. 1 

Potrdi se zapisnik 1. seje TtK AZS. 

 

 

AD 2. 

30. in 31. januar 2021  Kvalifikacije za Prvenstvo Slovenije v dvorani za člane in 

članice – 1. tekma (organizator AK Krka Novo mesto) 
  

Na tekmovanju je nastopilo 296 atletov in atletinj iz 31 društev.  

Tekmovanje je bilo skrbno pripravljeno in odlično vodeno. Uvedli smo nov način prijavljanja v 

prijavnici, kjer so skupine posamezno prihajale v prijavnico in odhajale iz nje, ne da bi se srečali s 

tekmovalci drugih skupin. 

Krog za izmet je bil približan blazinam, zato se sektor od 13 metra dalje ni nadaljeval v predpisanem 

kotu. Metališče je bilo pripravljeno tako zaradi dejstva, da zaščitna kletka ob polni razmaknjenosti 

sega na tekmovališče teka 60 m. Ker prijavljeni tekmovalci (razen enega) niso presegali daljav 13 

metrov, se je dopustilo tak način priprave tekmovališča. 

V disciplini skoka v višino pri moških, se je tekma končala z delitvijo prvega mesta, kar ni v skladu 

z določili Priročnika 4.1.12.4.  

 

Sklep št. 2  

V priročnik je potrebno natančneje zapisati, na katerih tekmovanjih tega določila ni potrebno 

upoštevati. Pri točki 4.1.12.4 v Priročniku se zapiše, da določilo ne velja za ekipna in 

kvalifikacijska tekmovanja. 

 

 

 



Ocena dela služb: 

Vodenje tekmovanja 5,0  Objava rezultatov in napovedovanje 5.0 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 5,0  Ceremonial - 

Tehnična služba 5,0  Red in disciplina na tekmovališčih 5.0 

Tajništvo tekmovanja 5,0  Sodniška služba 4,67 

Prijavnica 5.0  Skupna ocena 8,67 

 

 

 

6. in 7. februar 2021  Kvalifikacije za Prvenstvo Slovenije v dvorani za člane in 

članice – 2. tekma (organizator AK Krka Novo mesto)  

Na tekmovanju je nastopilo 314 atletov in atletinj iz 31 društev.  

Tekmovanje je bilo skrbno pripravljeno in odlično vodeno.  

Krog za izmet je bil približan blazinam, zato se sektor od 13 metra dalje ni nadaljeval v predpisanem 

kotu. Metališče je bilo pripravljeno tako zaradi dejstva, da zaščitna kletka ob polni razmaknjenosti 

sega na tekmovališče teka 60 m. Ker prijavljeni tekmovalci (razen enega) ne presegajo daljav 13 

metrov, se je dopustilo tak način priprave tekmovališča. 

Prijavnica je poleg šprintaric natančno pregledovala tudi copate.  

Na tekmovanju je prišlo do incidenta, ker se tekmovalec Luka Križaj (AD Kronos) kljub rdečemu 

kartonu ni želel odstraniti s tekmovališča. Zaradi neprimernega obnašanja, delegatka primer predlaga 

za obravnavo na disciplinski komisiji. 

 

Ocena dela služb: 

Vodenje tekmovanja 5,0  Objava rezultatov in napovedovanje 5.0 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 5,0  Ceremonial - 

Tehnična služba 5,0  Red in disciplina na tekmovališčih 5.0 

Tajništvo tekmovanja 5,0  Sodniška služba 5,0 

Prijavnica 5.0  Skupna ocena 8,75 

 

Sklep št. 3 

Tehnično tekmovalna komisija ocenjuje, da je predlog delegatke tekmovanja, da poda prijavo 

o disciplinskem prekršku Luke Križaja zaradi neprimernega vedenja na tekmovanju upravičen 

in opozarjamo delegatko, da mora podati ustrezno pisno prijavo skladno s 17. členom 

Pravilnika o disciplinski odgovornosti AZS. 

 

 

Sklep št. 4 

Zaradi neprimernega obnašanja in žaljenja uradnih oseb na tekmovanju s strani Alberta Šobe, 

je delegatka tekmovanja zapisala v poročilo, da so vodstvo tekmovanja in VST na osnovi 7. 

člena, točka 4 tehničnih pravil predlagali obravnavo primera na disciplinski komisiji. TtK 

soglaša s predlogom prijave o disciplinskem prekršku za uvedbo disciplinskega postopka in 

opozarja vodjo tekmovanja, da mora za začetek postopka skladno s 17. členom Pravilnika o 

disciplinski odgovornosti AZS podati ustrezno prijavo. 

 

 

 

13. in 14. februar 2021  Prvenstvo Slovenije v dvorani za člane in članice 

(organizator AK Krka Novo mesto)  

Na tekmovanju je nastopilo 281 atletov in atletinj iz 31 društev.  

Tekmovanje je bilo skrbno pripravljeno in odlično vodeno.  

Prijavnica je delovala odlično, na urniku so bili dodani časi prihoda in odhoda iz prijavnice za vsako 

skupino posebej. Imeli so uro za pomoč atletom in elektronske tablice za sledenje prijav atletov 



(povezava tudi na terenu). Pripravil se je tudi urnik za proglasitve, kar bi veljalo obdržati tudi na 

naslednjih tekmovanjih. 

Izvajala se je kontrola dopinga, ki pa o svojem prihodu ni obvestila delegata. Izvedli so 4 tarčne 

kontrole in 3 na podlagi izboljšanih državnih rekordov. 

Tekmovanje je izpadlo še boljše zaradi elektronskih semaforjev in posebnega za skok v daljino in 

troskok. 

Ocena dela služb: 
 

Vodenje tekmovanja 4,8  Objava rezultatov in napovedovanje 4,6 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 5,0  Ceremonial 4,7 

Tehnična služba 4,9  Red in disciplina na tekmovališčih 5.0 

Tajništvo tekmovanja 5,0  Sodniška služba 5,0 

Prijavnica 5.0  Skupna ocena 8,58 

 

Sklep št. 5 

Na DP v dvorani za člane in članice v Novem mestu niso nastopili: 

MASS: Keder Lina (800m) 

SLG:  Vovk Vita (200m) 

KAK: Navodnik Hanna Paulina (daljina) 
 

V skladu s točko 4.1.20, alinea (l) Priročnika za atletsko sezono 2021 morajo društva plačati kazen 

v višini 5 EUR za vsak nenastop. 

 

Sklep št. 6 

Na DP v dvorani za člane in članice v Novem mestu ni nastopila štafeta: 

KRO: 4x400 m (članice) 

V skladu s točko 4.1.20., alinea (j) Priročnika za atletsko sezono 2021 mora društva plačati kazen 

v višini 20 € za vsak nenastop. 

 

 

28. februar 2021  Zimsko prvenstvo Slovenije v metih za članski in mlajši 

mladinski kategoriji (organizator AK Ptuj)  

Na tekmovanju je nastopilo 81 atletov in atletinj iz 18 društev.  

Tekmovanje je bilo skrbno pripravljeno in odlično vodeno.  

Pred tekmovanjem je potekalo testiranje na Covid-19, saj je potrebno imeti opravljeno testiranje 

največ 48 ur pred tekmovanjem.  

Napaka se je primerila pri razvrščanju mlajših mladincev v metu kopja. Zamenjalo se je osmo 

in deveto uvrščenega, tako, da je deveto uvrščeni dobil še tri finalne mete. Vrstni red med njima 

se na koncu ni spremenil. Napaka je bila opažena šele po zaključku tekmovanja. 

 

Ocena dela služb: 
 

Vodenje tekmovanja 5,0  Objava rezultatov in napovedovanje 5,0 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 5,0  Ceremonial 5,0 

Tehnična služba 5,0  Red in disciplina na tekmovališčih 5.0 

Tajništvo tekmovanja 4,8  Sodniška služba 4,7 

Prijavnica 5.0  Skupna ocena 8,63 

 

Sklep št. 7 

Na Zimskem prvenstvu v metih za članski in mlajši mladinski kategoriji na Ptuju ni nastopil: 

RAD: Mavko Mark (kopje) 
 

V skladu s točko 4.1.20, alinea (l) Priročnika za atletsko sezono 2021 morajo društva plačati kazen 

v višini 5 EUR za vsak nenastop. 



6. marec 2021  Prvenstvo Slovenije v dvorani za starejše mladince in 

mladinke  (organizator AK Krka Novo mesto)  

Na tekmovanju je nastopilo 182 atletov in atletinj iz 30 društev.  

Tekmovanje je bilo tudi tokrat odlično pripravljeno in vodeno. Organizacijske postopke, ki so se 

vpeljali na dvoranskih tekmovanjih v Novem mestu, bi bilo potrebno uvesti tudi na ostalih 

tekmovanjih, kot organizacijski standard. 

 

Ocena dela služb: 
 

Vodenje tekmovanja 5,0  Objava rezultatov in napovedovanje 5,0 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 4,8  Ceremonial 5,0 

Tehnična služba 5,0  Red in disciplina na tekmovališčih 4,8 

Tajništvo tekmovanja 5,0  Sodniška služba 4,95 

Prijavnica 5.0  Skupna ocena 8,66 

 

Sklep št. 8 

Na DP v dvorani za starejše mladince in mladinke v Novem mestu niso nastopili: 

VEL: Frankovič Lenart (daljina) 

TRK: Likar Nina Ana (200m), Likar Brina (200m) 

SLG: Šverc Manca (200m) 
 

V skladu s točko 4.1.20, alinea (l) Priročnika za atletsko sezono 2021 morajo društva plačati kazen 

v višini 5 EUR za vsak nenastop. 

 

 

13. marec 2021  Prvenstvo Slovenije v dvorani za mlajše mladince in 

mladinke  (organizator AK Krka Novo mesto)  

Na tekmovanju je nastopilo 182 atletov in atletinj iz 35 društev.  

Tekmovanje je bilo dobro organizirano in vodeno. Kljub strogim omejitvam, je bilo izpeljano 

brezhibno.  

 

Ocena dela služb: 
 

Vodenje tekmovanja 5,0  Objava rezultatov in napovedovanje 5,0 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 5,0  Ceremonial 5,0 

Tehnična služba 5,0  Red in disciplina na tekmovališčih 5,0 

Tajništvo tekmovanja 5,0  Sodniška služba 5,0 

Prijavnica 5.0  Skupna ocena 8,75 

 

Sklep št. 9 

Na DP v dvorani za mlajše mladince in mladinke v Novem mestu niso nastopili: 

KAŠ: Korošec Žiga (200m) 

AKŠ: Zagajšek Žiga (200m) 

SLG: Blažun Nejc (1500m) 

AKRAD: Potnik Lucija (60m, 200m) 

ASB: Gojčič Tina (200m) 
 

V skladu s točko 4.1.20, alinea (l) Priročnika za atletsko sezono 2021 morajo društva plačati kazen 

v višini 5 EUR za vsak nenastop. 

 

 

 



AD 3. 

REKORDI SLOVENIJE V DVORANI IN NA PROSTEM ZA LETO 2021 

 

ČLANI 

4 x 400 m                 3:21.05             AD KLADIVAR, Celje                         KLC                            23.02.2020       Novo mesto 
(klubski)                                                                       (OROŽ D.-01, BAŠ S.-03, KRAMER V.-97, VUKOVIČ J.-00) 

                             *  3:15.22             AD MASS, Ljubljana                         MASS                            14.02.2021       Novo mesto 
                                                                           (GRAHOVAC G.-00, RUDOLF Ž.-93, VALIČ L.-94, MESEC KOŠIR L.-99 

 

NAJBOLJŠI REZULTAT 

Hoja 3000 m    **  13:47.53             GRABNER Jaka-03                           VEL                                13.02.2021       Novo mesto 

 

 

ČLANICE 

4 x 400 m                 3:45.41             SLOVENIJA                                       SLO                                22.01.2020       Novo mesto 
(absolutni)                                                           (ZUPIN A.-98, POGOREVC M.-96, SIMONČIČ A.-98, SMONKAR J.-92) 

                             * 3:41.50             SLOVENIJA                                       SLO                                20.02.2021       Istanbul 
                                                                                      (POGOREVC M.-96, SADEK V.-03, MIŠMAŠ ZRIMŠEK M.-94, HORVAT A.-96) 
 

NAJBOLJŠI REZULTAT 

Hoja 3000 m    ** 16:06.35             AVSENEK Karin-03                           AKR                               13.02.2021       Novo mesto 

 

 

STAREJŠI MLADINCI 

3000 m                    8:22.19             BOTOLIN Vid-02                              KLC                                22.01.2020       Novo mesto 

                            *  8:19.82             BOTOLIN Vid-02                              KLC                                14.02.2021       Novo mesto 

             *  8:10.76             BOTOLIN Vid-02                              KLC                                20.02.2021       Istanbul 

Hoja 3000 m         14:07.71             GRABNER Jaka-03                           VEL                                25.01.2020       Novo mesto 

                          *  13:47.53             GRABNER Jaka-03                           VEL                                13.02.2021       Novo mesto 

4 x 400 m 3:28.24 AD KRONOS, Ljubljana KRO 16.02.2019  Novo mesto 
(klubski) (ULČAR Matic-00, ULČAR Maks-02, VUJIĆ S.-03, ARNUŠ M.-02) 

 *  3:27.80 AD MASS, Ljubljana MASS 06.03.2021  Novo mesto 
 (LIPOVEC N.-02, DUHOVNIK J.-03, ULČAR T.-02, BERGANT S.-03)  

 

NAJBOLJŠI REZULTAT 

Hoja 3000 m           16:18.5             ČANADI Eva-00                                KP                                  16.02.2019       Dunaj 

                          *  16:06.35             AVSENEK Karin-03                          AKR                               13.02.2021       Novo mesto 

 

Sklep št. 10 

TtK potrdi zgoraj navedene rezultate za nove rekorde in najboljše rezultate v dvorani za leto 

2021.  

 

 

MLAJŠI ČLANI 
 

NAJBOLJŠI REZULTAT 

Hoja 3000 m      * 16:20.39             KRIŽNIK Filip-01                               ŠTA                                13.02.2021       Novo mesto 

 

 

MLAJŠE ČLANICE 
 

NAJBOLJŠI REZULTAT 

Hoja 3000 m      * 17:39.49             INTIHAR MARULC Ana-00               KLC                                13.02.2021       Novo mesto 

 

 



STAREJŠE MLADINKE 

4 x 400 m              * 3:47.88             SLOVENIJA                                       SLO                                   13.02.2021      Sofija 
(absolutni)                                                                      (ZBIČAJNIK K.-05, DOLENC N.-03, KLOJČNIK P.-04, SADEK V.-03) 

 

 

Sklep št. 11 

TtK AZS ne potrdi zgoraj navedenih rezultatov za nov rekord in najboljša rezultata v 

dvorani, ker o rekordu in najboljših rezultatih ni bila obveščena Komisija za boj proti 

dopingu AZS. 

 

 

 

ČLANI 

Cestni tek 10 km 30:52 KOKALJ Jan-97 KLC 27.10.2019 Ljubljana 

 *29:21 KOBE Primož-81 KRKA 07.03.2021 Berlin 

 

MLAJŠI MLADINCI 

Kladivo-5    71.05  EMBERŠIČ Jan-03 DOM 07.06.2020 Domžale 

 *71.05  URBANČ Jakob-04 BRE 28.02.2021 Ptuj 

 

Sklep št. 12 

TtK potrdi zgoraj navedena rezultata za nova rekorda na prostem za leto 2021. 

 

 

AD 4. 

Tehnično tekmovalna komisija je na sestanku 19.2, ki je potekal preko spletne povezave obravnavala 

zaostrene pogoje za organizacijo tekmovanj. Vlada je sprejela odlok, da morajo imeti vsi prisotni na 

tekmovanju opravljen test na Covid-19, ki ni starejši od 24 ur. 

 

Sklep št. 13 

Za Zimsko prvenstvo Slovenije v metih za članski in mlajši mladinski kategoriji se zagotovi 

mobilno enoto za hitro testiranje. Vsak tekmovalec izpolni in odda izjavo o testiranju, 

prebolelosti ali cepljenju.  

 

 

Sklep št. 14 

V kolikor prihajajočih tekmovanj ne bo mogoče izvesti pod pogoji, ki jih odreja vlada 

Republike Slovenije, se lahko tekmovanje odpove 24 ur pred tekmovanjem. 

 

 

 

 

AD 5. 

Oblikovati je potrebno predlog prioritetne liste investicij za pridobitev sofinanciranja s strani FŠO. 

Predlog, ki ga bo pripravil Andrej Jeriček, bo obravnavala TtK in ga nato poslala kot predlog 

prioritetne liste. 

 

 

 

 

 

 



AD 6. 

Posvet z delegati bo potekal 10.4 2021. V kolikor bodo razmere to dopuščale, bo sestanek potekal ob 

prisotnosti vseh delegatov, sicer bo sestanek potekal na daljavo preko video povezave.  

 

Predlog dnevnega reda: 

Analiza sezone 2020 

Razprava o najbolj izstopajočih primerih in iskanje rešitev 

Dobre prakse iz sezone 2020 in zimske sezone 2021 

Novosti v priročniku za sezono 2021 

Razno 

 

 

 

AD 7. 

Prvenstvo Slovenije v mnogobojih še vedno nima organizatorja, prav tako Atletski pokal Slovenije v 

mnogobojih. Potrebno je poiskati organizatorja, da tekmovanji ne bi bilo potrebno odpovedati. 

Prejeli smo pobudo, da se tekmovanje organizira skupaj s Hrvaško atletsko zvezo 1. in 2. maja v 

Varaždinu. 

 

Sklep št. 15 

Prvenstvo Slovenije se ne bo izvedlo 1. in 2. maja v Varaždinu, saj bi to pomenilo, da jeseni ne 

bi imeli tekmovanja v mnogoboju v koledarju AZS. Poleg tega pa termin sovpada s terminom 

spomladanskih priprav, so se po dogovoru s Strokovnim svetom prvenstvena tekmovanja ne 

izvajajo. TtK bo intenzivno pristopila k iskanju morebitnega organizatorja obeh tekmovanj v 

mnogoboju v že določenih terminih. 

 

 

 

AD 8. 

Na tekmovanjih v dvorani se je testno vzpostavila praksa, da se s pomožno kamero snema odrivno 

desko pri daljinskih skokih, kot dodatni pripomoček za ugotavljanje spornih prestopov.  

 

Sklep št. 16 

TtK ta korak pozdravlja, vendar pa poudarja, da je to lahko samo pomožni pripomoček v 

primeru reševanja ugovorov in pritožb v smislu 8. člena, točka 3 tehničnih pravil. V kolikor bi 

želeli izvajati snemanje z namenom določitve regularnosti skoka (29. člen, točka 5 tehničnih 

pravil), je potrebno zagotoviti certificirano napravo za snemanje in zagotoviti sodnika, ki bi 

nadziral potek tekmovanja v daljinskih skokih. 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 19. marec 2021 

 

Tekmovalna komisija AZS: 

                predsednik 

                       Andrej Udovč 


