
 

 

 

 

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 
 

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

14. marca 2019 ob 17.00 uri v prostorih Atletske zveze Slovenije. 
 

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

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 10. seje 

2. Analiza poročil delegatov AZS in glavnih sodnikov 

3. Homologiranje rekordov v dvorani in na prostem 

4. Poročilo o delu v letu 2018 

5. Program dela za leto 2019 

6. JR FŠO 2019 - določitev prioritete programov na področju športni objekti 

7. Razno 

 

 

AD 1. 
 

Zaradi nujne zadržanosti predsednika TtK AZS je sejo vodil Gabrijel Ambrožič pri točki 1 in 2 

dnevnega reda. 
 

Na zapisnik 10. seje ni bilo pripomb. 
 

Sklep št. 1 

Potrdi se zapisnik 10. seje TtK AZS. 

 

AD 2. 
 

21. december 2018 – Miting v dvorani v Brežicah (organizator AK Brežice) 
 

Pomanjkljivosti: 

o Z dovoljenjem TtK AZS sta bili disciplini palica (12m+9ž) in daljina kategorije U14 

(3m+10ž) izvedeni v mešani konkurenci. 
o Kljub večkratni prošnji so tekmovalni zapisniki prišli na AZS po 3 tednih. 

 

 

12. januar 2019 – Miting v dvorani v Ljubljani (organizator AD MASS Ljubljana) 
 

Pomanjkljivosti: 

- Z dovoljenjem TtK AZS je bila disciplina troskok (4m+5ž) izvedena v mešani konkurenci. 
- Tekmovališče suvanja krogle ni v skladu s Pravili za atletska tekmovanja. 

 

Sklep št. 2 

Ker niso bila spoštovana določila 211. člena, točka 2., 149 člena, točka 2 c in 187 člena, 

točka 6 Pravil za atletska tekmovanja, Tehnično tekmovalna komisija AZS ne prizna 

doseženih rezultatov v suvanju krogle na mitingu v dvorani dne 12.01.2019. 

 



 

12. januar 2019 – DP v dvorani za pionirje in pionirke, letnik 2008 in letnik 2009 v Slovenski  

                   Bistrici (organizator AD Slovenska Bistrica) 
 

Na tekmovanju je nastopilo 170 atletov in atletinj iz 21 društev in 19 OŠ. 

Na tekmovanju ni bilo delegata AZS zaradi posveta delegatov AZS v Novem mestu. 
 

Sklep št. 3 

Rezultati disciplin 200 m, 400 m in mešana štafeta, izvedene na DP v dvorani za pionirje 

in pionirke, letnik 2008 in letnik 2009, se ne vodijo v uradni statistiki AZS. 
 

 

19. januar 2019 – DP v dvorani za pionirje in pionirke, letnik 2006 in letnik  

                               2007 v Celju (organizator AD Kladivar Celje) 
) 

Na tekmovanju je nastopilo 228 atletov in atletinj iz 30 društev in 2 osnovnih šol. 

Pristop k organizaciji tekmovanja je bil rutinski. Na samem tekmovanju je bilo veliko 

pomanjkljivosti  - cca ena ura zamude zaradi ogromnega števila ponovljenih štartov, počasnega dela 

štarterjev, prehoda na krožne teke in nazaj. 
 

Ocena dela služb: 
 

Vodenje tekmovanja 3.8  Objava rezultatov in napovedovanje 3.8 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 4  Ceremonial 4 

Tehnična služba 3.2  Red in disciplina na tekmovališčih 3 

Tajništvo tekmovanja 4.2  Sodniška služba 3.3 

Prijavnica 4.5  Skupna ocena 6.58 
 

Pomanjkljivosti: 

o Štart za 50 m in 600 m je bil označen z lepilnim trakom. 

o Indikatorska deska pri daljini in troskoku na mitingu ni imela plastelina (nadomestili so z 

rumenim lepilnim trakom). 

o Zelo obrabljene blazine doskočišča skoka s palico. 

o Ni bilo izvedeno B finale (pozabili na štartno listo). 

o Ozvočenje dvorane ni najbolj posrečeno (potreben temeljit pregled). 

o Pri krožnih tekih ni bilo števca krogov in zvonca. 
 

Sklep št. 4 

Tehnična služba je bila organizirana s premajhnim številom osebja in je slabo opravila 

svoje delo. V skladu z določilom Priročnika za sezono 2019 (točka 4.1.20, alinea g) se 

izreče kazen v višini 40 EUR. 
 

Sklep št. 5 

V skoku v višino je Kovačič Živa preskočila 151 cm in končala s tekmovanjem. Sodniška 

žirija je naredila napako, ker bi se tekmovanje moralo zaključiti na naslednji višini z 

ustrezno oznako, da je tekmovalec zaključil s tekmovanjem (r). 
 

Sklep št. 6 

Na DP v dvorani za pionirje in pionirke (letnik 2006) nista nastopila: 

KAK: Vidali Voranc (60m) 

KRO: Zupanc Alen (daljina) 
 

V skladu s točko 4.1.20, alinea (l) Priročnika za atletsko sezono 2019 morata društvi plačati kazen 

v višini 5 EUR za vsak nenastop. 
 

Sklep št. 7 

Na DP v dvorani za pionirje in pionirke (letnik 2007) niso nastopili: 

BOV: Žagar Matic (600m) 

KAK: Verbnjak Nace (60m) 

KRO: Glavan Kristjan (daljina) 

MASS: Pucher Lina (60m) 
 

V skladu s točko 4.1.20, alinea (l) Priročnika za atletsko sezono 2019 morajo društva plačati kazen 

v višini 5 EUR za vsak nenastop. 



Sklep št. 8 

V skladu z določili Priročnika za atletsko sezono 2019 je TtK AZS upoštevala zamujeno prijavo. 

ORM: Podkubovšek Maja (daljina) 
 

V skladu s točko 4.1.20, alinea (d) Priročnika za atletsko sezono 2019 mora društvo plačati kazen 

v višini 60 EUR. 

 

 

V letu 2019 so bila prvič izvedena prvenstvena tekmovanja v krožni dvorani v Novem mestu. AK 

Krka Novo mesto je prevzel organizacijo tekmovanj za sledeče starostne kategorije: člani, st. 

mladinci, ml. mladinci, pionirji U16 in veterani. V dvorani je možno izvesti vse dvoranske atletske 

discipline. Po dokončanju velodroma se bodo v dvorani odvijala tudi kolesarska tekmovanja. V 

času pred prvim tekmovanjem v dvorani sta bila opravljena dva sestanka z organizatorjem 

tekmovanja v smislu pravočasne organizacijske priprave na izvedbo ter protokol delovanja vseh 

služb. Na osnovi poročil delegatov AZS in glavnih sodnikov je TtK AZS ugotovila sledeče: 

o Prijavnico je potrebno locirati pred podhodom vstopa v dvorano (na vrhu stopnic). 

o V prijavnici je bilo premajhno število osebja (priporočilo je vsaj 6 oseb). 

o Sodniške žirije morajo biti pozicionirane na nasprotni strani od gledalcev. 

o Na krožni stezi je bilo premalo sodnikov (vsaj 6). 

o Ni bilo sodnika na fotofinišu. 

o Trenutna pozicija za proglasitve ni bila na najbolj primerni lokaciji. Oder za proglasitve je 

potrebno postaviti bližje gledalcem. 

o Reklamni panoji AZS in izvajalca tekmovanja morajo biti znotraj tekmovališč pozicionirani 

in dimenzij v skladu s Pravili za atletska tekmovanja. 

o Podnožje doskočišča pri višini mora biti skrito pod blazinami. 

o Konstrukcija, na kateri je bila postavljena kamera, je prenizka. Za prihodnja tekmovanja je 

potrebno postaviti dve konstrukciji z zadostno višino za postavitev kamere in prostor za 

vodstvo tekmovanja ter sodnika za fotofiniš. 

o Ob robu steze in velodroma je potrebno zagotoviti prostor za trenerje. 

o Delegat AZS, vodja tekmovanja in glavni sodniki morajo imeti voki-toki za komunikacijo. 

 

Sklepi TtK AZS za leto 2020: 

o V teku na 600 m do 1000 m je lahko v eni skupini največ 8 tekmovalcev. 

o V disciplini suvanja krogle se naj uporabljajo kovinske krogle. 

o DP v dvorani za člane in članice se naj izvede kot dvodnevno tekmovanje. 

o V teku na 60 m nastopijo vsi prijavljeni tekmovalci. Pri tem se v tri (3) polfinalne skupine  

razvrsti 24  tekmovalcev z najboljšim časom tekoče ali pretekle sezone. Napredovanje je po 

sistemu 2Q in 2q (po času se v finale uvrstita dva (2) tekmovalca z najboljšim časom iz vseh 

kvalifikacijskih skupin). Vsi ostali prijavljeni so razvrščeni od 25. mesta dalje. 

o Predlog razvrstitve tekmovalcev po skupinah v teku na 200 m in 400 m v dvorani pripravi 

Aleš Bezjak do naslednje seje. 

o Disciplina skoka s palico se prične istočasno kot prva tekaška disciplina. 

 

 

26. januar 2019 – DP v dvorani za pionirje in pionirke U16 + DP v dvorani v tekmovalni hoji       

                               v Novem mestu (organizator AK Krka Novo mesto) 
 
 

Na prvenstvu pionirjev in pionirk U16 je na stopilo 325 tekmovalcev iz 37 društev in treh osnovnih 

šol. Na prvenstvu v tekmovalni hoji v dvorani je od pionirske do starejše mladinske kategorije 

nastopilo 15 tekmovalcev. Tekmovanje je bilo skrbno načrtovano in korektno izvedeno. Slab teden 

dni pred tekmovanjem so društva prejela pisno in slikovno informacijo organizacije dvorane. 

V dopoldanskem času je organizator izvedel miting, na katerem je nastopilo precejšnje število 

atletov in atletinj. Na mitingu ni bilo naprave za zaznavanje napačnega štarta. 
 



Sklep št. 9 

V skladu z določili Priročnika za sezono 2019 je naprava za zaznavanje napačnega 

štarta obvezna na vseh tekmovanjih od starostne kategorije U16 dalje. 
 

Ocena dela služb: 
 

Vodenje tekmovanja 5  Objava rezultatov in napovedovanje 5 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 4.9  Ceremonial 5 

Tehnična služba 5  Red in disciplina na tekmovališčih 5 

Tajništvo tekmovanja 5  Sodniška služba 4.5 

Prijavnica 4  Skupna ocena 8.44 
 

Pomanjkljivosti: 

o Organizator ima staro stojalo za štetje krogov. Manjka ena kaseta s številkami in dodatna 

kaseta za primer prehitevanja. Stara kaseta nima številke 0. Težavo so rešili na način, da se 

je manjkajoča kaseta nadomestila z A4 listom, na katerem je bila zapisana številka 1, ki se je 

po potrebi zakrivala. 

o V teku na 60 m za pionirje in pionirke je bilo izvedeno tudi B finale (v razpisu ni 

predvideno). 
 

o V štafeti 4x200 m za pionirke so v 1. skupini vse tri štafete (TRK2, KRO3, OL2) nastopile 

brez štafetne palice. Predaje so se izvršile z dotikom rok. 
 

Sklep št. 10 

Štafeta ni bila izvedena v skladu s pravili, zato se vrstni red in rezultati 1. skupine ne 

priznajo. 

 

o Na mitingu v kategoriji članic na 200 m v 1. skupini ni bilo možno odčitati elektronskih 

časov. 
 

Sklep št. 11 

Rezultati v 1. skupini na 200 m za članice so ročni časi. 
 

Sklep št. 12 

Na DP v dvorani za pionirje in pionirke U16 niso nastopili: 

ADP: Mužina Neja (1000m) 

AKK: Rosulnik Eva (daljina) 

AKŠ: Kunstek Tajša (60m) 

KAK: Sovič Max (1000m) 

KLC: Štefan Ema (60m) 

KRO: Grmek Patricija (300m) 

MASS: Vodiškar Arne (60m), Keder Lina (60m) 

PMB: Gajer Zoja (60m, daljina) 

SLG: Robin Nastja (60m, 300m) 

VEL: Coklin Svit (300m) 

VRH: Vogrin Mark (1000m) 

ŽALEC: Višner Gal (300m), Vybihal Ajda (60m) 
 

V skladu s točko 4.1.20, alinea (l) Priročnika za atletsko sezono 2019 morajo društva plačati kazen 

v višini 5 EUR za vsak nenastop. 

 

Na DP v dvorani za pionirje in pionirke U16 ni nastopila štafeta: 

KLC: 4x200m (peU16) 
 

V skladu s točko 4.1.20., alinea (j) Priročnika za atletsko sezono 2019 mora društvo plačati kazen 

v višini 20 € za nenastop. 

Na DP v dvorani v tekmovalni hoji ni nastopil: 

MASS: Kavka Jošt (hoja 3000m / smi) 
 

V skladu s točko 4.1.20, alinea (l) Priročnika za atletsko sezono 2019 mora društvo plačati kazen 

v višini 5 EUR za vsak nenastop. 



 

2. februar 2019 – DP v dvorani za mlajše mladince / mladinke v Novem mestu 

                               (organizator AK Krka Novo mesto) 
 

Na tekmovanju je nastopilo 386 atletov in atletinj iz 36 društev. 

V dopoldanskem času je organizator izvedel miting, na katerem je nastopilo precejšnje število 

atletov in atletinj. 

Tekmovanje je bilo dobro pripravljeno in aktivno vodeno. 
 

Ocena dela služb: 
 

Vodenje tekmovanja 4.5  Objava rezultatov in napovedovanje 5 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 4.9  Ceremonial 5 

Tehnična služba 5  Red in disciplina na tekmovališčih 5 

Tajništvo tekmovanja 5  Sodniška služba 4.8 

Prijavnica 5  Skupna ocena 8.52 

 

Pomanjkljivosti: 

o Zaradi napačnega upoštevanja potrebnega časa za premike štarta med šprinti in krožnimi 

teki in postavitve zaščitne kletke za suvanje krogle je bilo cca 20 minut zamude. 

o Vodja tekmovanja vodil predaje pri štafetah 4x200 m. 

o V teku na 60 m je bilo izvedeno tudi B finale (v razpisu ni predvideno). 

o Na mitingu ni bilo naprave za zaznavanje napačnega štarta. 

o Tajništvo tekmovanja pri obdelavi podatkov ni upoštevalo nekaj kasnejših pričetkov 

disciplin na mitingu in DP kot pa je bilo predvideno v štartni listi. 
 

Sklep št. 13 

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

BRE: Pacek Dea (60m ovire, daljina) 

GO: Deranja Žan (troskok) 

KLC: Robačer Lana (60m) 

KP: Marčetič Liza (400m) 

SLG: Klemenčič Aleksej (1500m) 

VEL: Matjaš Vid (troskok), Kos Aljaž (60m, daljina), Krejan Nejc (400m),  

 Turinek Sebastjan (800m) 
 

V skladu s točko 4.1.20, alinea (l) Priročnika za atletsko sezono 2019 morajo društva plačati kazen 

v višini 5 EUR za vsak nenastop. 

 

Na DP v dvorani za mlajše mladince in mladinke ni nastopila štafeta: 

KLC: 4x200m (mme/2) 
 

V skladu s točko 4.1.20., alinea (j) Priročnika za atletsko sezono 2019 mora društvo plačati kazen 

v višini 20 € za nenastop. 
 

 



 

9. februar 2019 – DP v dvorani za člane / članice v Novem mestu 

                               (organizator AK Krka Novo mesto) 
 

Na tekmovanju je nastopilo 232 atletov in atletinj iz 28 društev. Nastopilo je še nekaj tujcev iz 5 

držav. 

Vodja tekmovanja je skrbno in aktivno sodeloval v pripravi in sami izvedbi tekmovanja. 

Tekmovanje je bilo dobro vodeno, službe pa organizirane. Ob koncu tekmovanja je bilo v dvorani 

hladneje. Na tekmovanju se je opravljala najavljena kontrola dopinga. 
 

Ocena dela služb: 
 

Vodenje tekmovanja 4.8  Objava rezultatov in napovedovanje 5 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 4.9  Ceremonial 4.8 

Tehnična služba 4.9  Red in disciplina na tekmovališčih 4.7 

Tajništvo tekmovanja 5  Sodniška služba 5 

Prijavnica 4.7  Skupna ocena 8.55 

 

Pomanjkljivosti: 

o Pred finalnimi teki na 60 m in 60 m ovire je ponagajala RT naprava, zato jo je bilo potrebno 

ročno vključiti neposredno pred samim štartom. 

o Na tekališču je bilo nekaj gume, ki se je odluščila (potrebno jo je posesati). 

o Proglasitveni prostor: panoji sponzorjev organizatorja in AZS so bili previsoki. 

o Tajništvo tekmovanja pri obdelavi podatkov ni upoštevalo nekaj kasnejših pričetkov 

disciplin kot pa je bilo predvideno v štartni listi. 

 

Sklep št. 14 

Na DP v dvorani za člane in članice niso nastopili: 

BRE: Uršič Lan (palica) 

DOM: Mali Nuša (1500m) 

KLC: Bezgovšek Lara (200m) 

MASS: Šajn Liza (800m) 

TRK: Škafar Ambrož (palica), Rus Ana (200m) 
 

V skladu s točko 4.1.20, alinea (l) Priročnika za atletsko sezono 2019 morajo društva plačati kazen 

v višini 5 EUR za vsak nenastop. 
 

 

16. februar 2019 – DP v dvorani za starejše mladince / mladinke v Novem mestu 

                                (organizator AK Krka Novo mesto) 
 

Na tekmovanju je nastopilo 229 atletov in atletinj iz 35 društev. 

Tekmovanje je bilo dobro pripravljeno in vzorno vodeno. Vsa tekmovališča so bila skrbno 

pripravljena. 
 

Ocena dela služb: 
 

Vodenje tekmovanja 5  Objava rezultatov in napovedovanje 5 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 5  Ceremonial 4.5 

Tehnična služba 5  Red in disciplina na tekmovališčih 4 

Tajništvo tekmovanja 4.8  Sodniška služba 4.8 

Prijavnica 5  Skupna ocena 8.5 
 

Pomanjkljivosti: 

o Tajništvo tekmovanja pri obdelavi podatkov ni upoštevalo nekaj kasnejših pričetkov 

disciplin kot pa je bilo predvideno v štartni listi. 
 

Sklep št. 15 

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

AKŠ: Artnak Neža (3000m) 

BRE: Pavlek Nina (palica) 

GO: Vrabec Nika (200m) 



KRKA: Blažič Ana (60m) 

KRO: Vacik Tim (800m) 

RAD: Rizmal Matija (3000m) 

SLG: Jelen Križovnik Neža (60m) 
 

V skladu s točko 4.1.20, alinea (l) Priročnika za atletsko sezono 2019 morajo društva plačati kazen 

v višini 5 EUR za vsak nenastop. 

 

Sklep št. 16 

V skladu z določili Priročnika za atletsko sezono 2019 je TtK AZS upoštevala zamujeno prijavo. 

KLC: Janežič Ivan Janez (60m) 
 

V skladu s točko 4.1.20, alinea (d) Priročnika za atletsko sezono 2019 mora društvo plačati kazen 

v višini 60 EUR. 
 

 

24. februar 2019 – Zimsko prvenstvo Slovenije v metih za članski in mlajši mladinski 

                                kategoriji na Ptuju (organizator AK Ptuj) 
 

Na tekmovanju je nastopilo 78 atletov in atletinj iz 21 društev. Nastopili so še trije atleti iz Hrvaške 

in Madžarske. 

Tekmovanje je bilo pravočasno načrtovano in dobro vodeno. Potekalo je v lepem, vendar hladnem 

vremenu. 
 

 

Ocena dela služb: 
 

Vodenje tekmovanja 4  Objava rezultatov in napovedovanje 4 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 5  Ceremonial 4 

Tehnična služba 4  Red in disciplina na tekmovališčih 4 

Tajništvo tekmovanja 4  Sodniška služba 4.8 

Prijavnica 4  Skupna ocena 7.5 

 

Pomanjkljivosti: 

o Zaščitna mreža je še stara in nima podaljška proti vratom. 

 

Sklep št. 17 

Na Zimskem DP v metih nista nastopila: 

KRKA: Pureber Maja (kladivo/če) 

TRK: Čerin Ožbej (disk/mmi) 
 

V skladu s točko 4.1.20, alinea (l) Priročnika za atletsko sezono 2019 morata društvi plačati kazen 

v višini 5 EUR za vsak nenastop. 

 

Sklep št. 18 

V skladu z določili Priročnika za atletsko sezono 2019 je TtK AZS upoštevala zamujeno prijavo. 

MASS: Vaupot Tina (kopje) 

RAD: Rman Nina (kopje) 
 

V skladu s točko 4.1.20, alinea (d) Priročnika za atletsko sezono 2019 morata društvi plačati kazen 

v višini 60 EUR. 
 



 

9. marec 2019 – DP v dvorani v posamičnem in ekipnem mnogoboju za pionirje / pionirke 

                            U 14 v Ljubljani (organizator AD MASS Ljubljana) 
 

Na tekmovanju je nastopilo 139 atletov in atletinj iz 15 društev in ene šole. Precej društev je 

nastopilo z več ekipami. Zamenjan vrstni red izvajanja disciplin glede na razpis zaradi dinamične 

izvedbe tekmovanja. Discipline so si sledile bolj tekoče. 

Na spletni strani organizatorja je bila povezava, ki je omogočala spremljanje tekmovanja preko 

spleta. 

Tekmovanje je bilo dobro načrtovano in vodeno. 
 

Ocena dela služb: 
 

Vodenje tekmovanja 4.8  Objava rezultatov in napovedovanje 4 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 3.8  Ceremonial 4 

Tehnična služba 3.8  Red in disciplina na tekmovališčih 4 

Tajništvo tekmovanja 5  Sodniška služba 4.2 

Prijavnica 4.2  Skupna ocena 7.44 

 

Pomanjkljivosti: 

o V sektorju metališča težke žoge ni bilo blazin. Nivo kovinskega kroga je cca 5 cm višji od 

nivoja tartana 
 

Sklep št. 19 

Na DP v dvorani v posamičnem in ekipnem mnogoboju za pionirje in pionirke U14 nista nastopila: 

GO: Ziliani Izak, Osojnik Julija 

TRK: Kos Žiga 
 

V skladu s točko 4.1.20, alinea (l) Priročnika za atletsko sezono 2019 morata društvi plačati kazen 

v višini 5 EUR za vsak nenastop. 
 

 

AD 3. 
 

 

REKORDI IN NAJBOLJŠI REZULTATI SLOVENIJE V DVORANI ZA LETO 2019 

 
ČLANI 
4 x 400 m 3:20.27 MEDKLUBSKA ŠTAFETA  10.02.2019 Istanbul 
(absolutni)  ZUPANČIČ R.-00, MARKELJ R.-00, VUKOVIČ J.-00, GRAHOVAC G.-00 

4 x 400 m     3:21.21 AD MASS, Ljubljana MASS 09.02.2019 Novo mesto 
(klubski)  VALIČ L.-94, VODEB J. J.-95, KONČINA L.-94, MESEC KOŠIR L.-99 

 

STAREJŠI MLADINCI 
400 m 47.89 GRAHOVAC Gregor-00 MASS 26.01.2019 Dunaj 

60 m ovire 7.83   DEMŠAR Filip Jakob-00 MASS 10.02.2019 Istanbul 
(13.72 / 0.991 / 9.14) 
 

NAJBOLJŠI REZULTAT 
60 m ovire 7.94   DEMŠAR Filip Jakob-00 MASS 02.02.2019 Zagreb 

(13.72 / 1.067 / 9.14)  7.88   DEMŠAR Filip Jakob-00 MASS 16.02.2019 Istanbul 

4 x 400 m 3:20.27 MEDKLUBSKA ŠTAFETA  10.02.2019 Istanbul 
(absolutni)  ZUPANČIČ R.-00, MARKELJ R.-00, VUKOVIČ J.-00, GRAHOVAC G.-00 

 

STAREJŠE MLADINKE 
3000 m 9:17.42 LUKAN Klara-00 MASS 09.02.2019 Novo mesto 

 

MLAJŠI MLADINCI 
3000 m 8:37.06 BOTOLIN Vid-02 KLC 09.02.2019 Novo mesto 

 

MLAJŠE MLADINKE 
 

NAJBOLJŠI REZULTAT 
Krogla-4 12.03 ZAJC Tjaša-02 MASS 16.02.2019 Novo mesto 

 12.22 ZAJC Tjaša-02 MASS 16.02.2019 Novo mesto 

 



PIONIRJI (U16) 
Višina 2.02 JERŠIN TOMASSINI Sandro-04 MASS 26.01.2019 Novo mesto 

 2.05 JERŠIN TOMASSINI Sandro-04 MASS 26.01.2019 Novo mesto 

 

Sklep št. 20 

TtK AZS potrdi zgoraj navedene rezultate za nove rekorde in najboljše rezultate v 

dvorani za leto 2019.  

 

Sklep št. 21 

TtK AZS bo spodaj navedene rezultate ob koncu leta 2019 potrdila kot najboljši rezultat 

v dvorani. V primeru, da se bo rezultat v sezoni 2020 ali kasneje izenačil ali izboljšal ter 

se bo postopalo v skladu s pravili Komisije za boj proti dopingu AZS, bo tak rezultat 

TtK AZS vodila kot nov državni rekord v posamezni kategoriji. 

 
STAREJŠI MLADINCI 
 

NAJBOLJŠI REZULTAT 
* 4 x 400 m 3:28.64 AK TRIGLAV, Kranj TRK 16.02.2019 Novo mesto 
(klubski) (SKALAR J.-00, MANDIČ S.-00, ZELNIK J.-01, MARKELJ R.-00) 

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

* Hoja 3000 m 14:59.0 GRABNER Jaka-03 VEL 16.02.2019 Dunaj 

 

STAREJŠE MLADINKE 
 

NAJBOLJŠI REZULTAT 
* 4 x 400 m 3:59.54 AD MASS, Ljubljana MASS 09.02.2019 Novo mesto 
 (ŠIMENC K.-02, SADEK V.-03, MELE K.-03, ŠENICA L.-00) 

* Hoja 3000 m 17:27.14 INTIHAR MARULC Ana-01 KLC 26.01.2019 Novo mesto 

 16:18.5 ČANADI Eva-00 KP 16.02.2019 Dunaj 

 

MLAJŠI MLADINCI 
 

NAJBOLJŠI REZULTAT 
* 4 x 200 m 1:36.91 AK PTUJ PT 02.02.2019 Novo mesto 
 SMILJAN Alen-02, ČURIN PRAPOTNIK Anej-03, RIMELE Vasja-03, VRTIČ Jan Fiori-02 

 1:34.86 AD KRONOS, Ljubljana KRO 02.02.2019 Novo mesto 
 ARNUŠ Matjaž-02, BUKOVEC Jan-02, PRIMC Lovrenc-02, VUJIĆ Stefan-03 

 1:33.19 AD MASS, Ljubljana MASS 02.02.2019 Novo mesto 
 GUMILAR Jernej-03, ŠARMAN Mark Aleksander-03, SEKAČ Pino-02, LIPOVEC Nejc-02 

* Hoja 3000 m 19:56.22 BELLAQA Eduard-03 KLC 26.01.2019 Novo mesto 

 14:59.0 GRABNER Jaka-03 VEL 16.02.2019 Dunaj 

 

MLAJŠE MLADINKE 
 

NAJBOLJŠI REZULTAT 
* 4 x 200 m 1:48.77 AK TRIGLAV, Kranj TRK 26.01.2019 Novo mesto 
 BODIROŽA Lana-06, TOMŠE Lara-06, LIKAR Nina Ana-04, LIKAR Brina-05 

 1:43.83 AD KLADIVAR, Celje KLC 02.02.2019 Novo mesto 
 ZAKOŠEK Iza-03, BEZGOVŠEK Lara-03, KENDA Ana-02, MEH Nea-02 

* Hoja 3000 m 16:54.05 REICHT Tamara-05 ŠTA 26.01.2019 Novo mesto 

 16:36.9 REICHT Tamara-05 ŠTA 16.02.2019 Dunaj 

 

PIONIRJI (U16) 
 

NAJBOLJŠI REZULTAT 
* 300 m 40.14 PRAPROTNIK Jakob-04 MASS 26.01.2019 Novo mesto 

 39.46 VOLF Mark-04 NAK 26.01.2019 Novo mesto 

 38.68 FORJAN Niko-04 PAKG 26.01.2019 Novo mesto 

* 1000 m 2:50.47 BREZNIKAR Tim-04 BRE 26.01.2019 Novo mesto 

 2:41.23 KLEMENČIČ Aleksej-04 SLG 26.01.2019 Novo mesto 

* 4 x 200 m 1:50.85 AD MASS, Ljubljana MASS 26.01.2019 Novo mesto 
 BREITENBERGER Aron-04, POTOČKI Jakob-04, KUŠAR STOJAKOVIČ Gašper-06, MEGLIČ David-05 

 1:39.36 POMURSKI ATLETSKI KLUB GORIČKO 26.01.2019 Novo mesto 
 FORJAN Niko-04, PAJEK Tadej-04, MEŠIČ Timon-04, SKLEDAR Gal-04 

* Hoja 2000 m 11:01.61 KAVČNIK NOVINA Tim-05 KRKA 26.01.2019 Novo mesto 

 



PIONIRKE (U16) 
 

NAJBOLJŠI REZULTAT 
* 300 m 44.02 ČERNELČ Uršula-05 KRO 26.01.2019 Novo mesto 

 43.99 ZBIČAJNIK Karolina-05 KAM 26.01.2019 Novo mesto 

* 1000 m 3:34.50 BREZOVNIK Zala-06 KAK 26.01.2019 Novo mesto 

 3:07.84 KANALEC Hana-04 KOB 26.01.2019 Novo mesto 

 3:07.63 KLOJČNIK Petja-04 ŠTA 26.01.2019 Novo mesto 

* 4 x 200 m 1:56.12 AK TRIGLAV, Kranj TRK 26.01.2019 Novo mesto 
 BALTIČ Pia-05, SODNIK Vesna-04, BOŽIČ Sara-04, SLEVEC Anja-04 

 1:51.48 AK DOMŽALE DOM 26.01.2019 Novo mesto 
 ŠTER Nika-04, VUK Maruška-06, MERŠE Lina-04, HASANAGIĆ Eva-04 

 1:48.77 AK TRIGLAV, Kranj TRK 26.01.2019 Novo mesto 
 BODIROŽA Lana-06, TOMŠE Lara-06, LIKAR Nina Ana-04, LIKAR Brina-05 

* Hoja 2000 m 12:04.66 MILENOVIĆ Saša-07 KP 26.01.2019 Novo mesto 

 

 

REKORD SLOVENIJE NA PROSTEM ZA LETO 2019 

 

MLAJŠI ČLANI 
Disk 58.88  ČEH Kristjan-99 PT 24.02.2019 Ptuj 

 60.58  ČEH Kristjan-99 PT 24.02.2019 Ptuj 

 61.67  ČEH Kristjan-99 PT 03.03.2019 Split 

 61.72  ČEH Kristjan-99 PT 03.03.2019 Split 

 61.98  ČEH Kristjan-99 PT 03.03.2019 Split 

 62.36  ČEH Kristjan-99 PT 03.03.2019 Split 

 62.90  ČEH Kristjan-99 PT 10.03.2019 Šamorin 

 

Sklep št. 22 

TtK AZS potrdi zgoraj navedene rezultate za nove rekorde na prostem za leto 2019.  
 

 

AD 4. 
 

Poročilo o delu TtK AZS za leto 2018 je priloga tega zapisnika. 
 

 

AD 5. 
 

Program dela in finančni načrt TtK AZS za leto 2019 je priloga tega zapisnika. 
 

Sklep št. 23 

UO AZS mora za izvajanje programa TtK AZS zagotoviti potrebna planirana finančna 

sredstva. V zadnjih nekaj letih je UO AZS v finančnem načrtu planiral sredstva v enaki 

višini (10.000 EUR), kar pa je za izvajanje programa absolutno premalo.  

 



AD 6. 
 

Fundacija za financiranje športnih organizacij (FŠO) je v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa dne 13.02.2019 pozvala 

Atletsko zvezo Slovenije, da prijavljene programe na razpis FŠO prednostno razvrsti v skladu s prioritetami AZS. TtK AZS je omenjeni dopis s strani 

direktorja AZS prejela 06.03.2019, zadnji dan za oddajo prednostnega seznama FŠO. 

 

Prioritetni vrstni red programov s strani TtK AZS je sledeč: 

 

RANG Št. Mape Organizacija Objekt Naziv programa Obcina Regija 

1 
O-19-
194 

Mestna občina Velenje Mestni stadion Velenje Nakup opreme za atletiko Velenje Savinjska 

2 
O-19-
078 

OBČINA ŽALEC ŠPORTNI PARK PETROVČE 
UREDITEV ATLETSKE STEZE TER VEČNAMENSKEGA  
IGRIŠČA V ŠPORTNEM PARKU PETROVČE 

Žalec Savinjska 

3 
O-19-
220 

Atletski klub Brežice Atletski stadion Brežice nakup atletske opreme Brežice Posavska 

4 
O-19-
188 

Zavod za kulturo, šport, turizem 
in mladinske dejavnosti Ravne  
na Koroškem 

Stadion TRIBUNA STADIONA 
Ravne na 
Koroškem 

Koroška 

5 
O-19-
183 

Občina Črna na Koroškem ATLETSKI STADION 
NAKUP OPREME ZA ATLETSKI STADION  
ČRNA NA KOROŠKEM 

Črna na Koroškem Koroška 

6 
O-19-
044 

OBČINA ZAGORJE OB SAVI 
TELOVADNICA OSNOVNE ŠOLE  
TONETA OKROGARJA 

IZGRADNJA TEKALNE STEZE Zagorje ob Savi Zasavska 

7 
O-19-
104 

Javni zavod za šport  
Slovenska Bistrica 

Športni park Slovenska Bistrica 
Nabava opreme za namakalni sistem  
nogometnega igrišča, nabava začitne  
konstrukcije za skok v višino 

Slovenska Bistrica Podravska 

8 
O-19-
185 

OBČINA MEŽICA 
UREDITEV ŠPORTNEGA  
PARKA MEŽICA 

UREDITEV ŠPORTNEGA PARKA MEŽICA Mežica Koroška 

9 
O-19-
145 

Občina Logatec 
Večnamensko (zunanje) športno  
igrišče pri OŠ 8 talcev 

Prenova talne površine (tartana) Logatec Osrednjeslovenska 

10 
O-19-
030 

OBČINA GORNJA RADGONA TŠC TRATE GORNJA RADGONA 
PREUREDITEV BIVŠE SPEEDWAY STEZE  
NA TŠC TRATE V GORNJI RADGONI V  
TEKAŠKO STEZO 

Gornja Radgona Pomurska 

11 
O-19-
149 

VACCONDA D.O.O. ŠPORTNI CENTER KOGA ŠPORT 
Vzpostavitev sodobnega športno  
rekreacijskega centra 

Maribor Podravska 

12 
O-19-
186 

OBČINA MEŽICA 
UREDITEV RAZSVETLJAVE NA  
ŠPORTNEM PARKU MEŽICA 

UREDITEV RAZSVETLJAVE NA ŠPORTNEM  
PARKU MEŽICA 

Mežica Koroška 



AD 7. - RAZNO 
 

 

1. 

Odjava prijavljenih tekmovalcev 

Na letošnjih dvoranskih tekmovanjih se je pojavil problem, kdo je pristojen za izdajo potrdila o 

nenastopu atleta zaradi bolezni ali poškodbe. Društva morajo dosledno upoštevati določilo v 

Priročniku za sezono 2019 (poglavje 4.1.5 - Odjave). Za oprostitev plačila štartnine in kazni zaradi 

poškodbe ali bolezni se upošteva izključno zdravniško potrdilo. 

 

2. 

Vodenje rezultatov tujcev, registriranih za društvo v Sloveniji 

V IS AZS se bodo upoštevali le tisti rezultati tujcev, ko bodo nastopali na tekmovanjih za društvo, 

za katerega so registrirani. 

 

3. 

Urnik tekmovanja pri izdelavi štartne liste 

Ko se pri izdelavi štartne liste formira več skupin v tekih in skokih, mora biti pri vsaki skupini 

naveden datum tekmovanja in ura štarta. 

 

4. 

Kontrola dopinga na tekmovanjih 

V skladu z določili Priročnika za sezono 2019 (poglavje 4.1.17., točka a – Kontrola dopinga) mora 

predsednik Komisije za boj proti dopingu AZS čim preje poslati TtK AZS seznam tekmovanj, na 

katerih se bo v letu 2019 izvajala kontrola dopinga. 

 

5. 

Podeljevanje rekorderskih značk 

V skladu s Pravilnikom o priznanjih AZS prejme rekordersko značko atlet / atletinja za vsak 

izenačen ali nov slovenski absolutni rekord. Rekorderska značka se ne podeli za dosežen klubski 

rekord. 

 

6.  

Naprava za pomoč pri štartu gluhega atleta-signalna lučka 

Na tekmovanjih v Sloveniji lahko signalno lučko sproži trener, ki pa mora biti izven tekmovališča. 

 

7. 

Odstop Mateja Huša 
Matej Huš je na tekmovanjih opravljal naloge delegata AZS in glavnega sodnika. Opravil je tudi izpit za 

NTO. TtK AZS in Strokovni odbor sodnikov je obvestil, da ne bo več opravljal zgoraj navedenih nalog in da 

odstopa iz osebnih razlogov.   

 

 

 

 

 

 

Tehnično tekmovalna komisija AZS 

predsednik 

Andrej Udovč  

 

 



Priloga št. 1 

 

POROČILO O DELU 

TEHNIČNO TEKMOVALNE KOMISIJE AZS 

ZA LETO 2018 
 

 

Tehnično tekmovalna komisija AZS (TtK AZS) načrtuje, vodi in analizira tekmovalni 

sistem v Sloveniji. Vsako tekmovanje skupaj z organizatorjem – društvom skrbno pripravlja, vse z 

namenom zagotoviti najboljše tekmovalne pogoje za atlete. V začetku leta je bil izdan Priročnik za 

atletsko sezono 2017 v tiskani obliki in po sklopih objavljen na spletni strani AZS. V dokumentu so 

podani vsi podatki o posameznem tekmovanju in opredeljene posebnosti le-teh. 
 

TtK preko delegatov AZS in glavnih sodnikov, skupaj z društvi, zagotavlja izvajanje 

tekmovanj v skladu z razpisi tekmovanj in s Pravili za atletska tekmovanja. 
 

TtK AZS je imela v letu 2018 pet (5) sej in nekaj korespondenčnih, na katerih je podrobno 

analizirala poročila delegatov AZS in glavnih sodnikov z vseh segmentov organizacije prvenstvenih 

tekmovanj. Prav tako je homologirala rekorde v dvorani in na prostem za vse starostne kategorije. 

Zapisniki sej komisije so objavljeni na spletni strani AZS.  
 

Homologirani rekordi v dvorani in na prostem: 
 

Dvorana Zunaj 
 

Kateg. Moški Ženske Moški Ženske 

ČI, ČE 1 2 / 5 

U23 / 2 1 3 

U20 3 / 12 3 

U18 1 2 1 / 

U16 2 / 7 / 

U14 / / 5 1 

U12 / / 2 1 

skupaj 7 6 28 13 

 
 

Komisija operativno sodeluje z organizatorji pred vsakim tekmovanjem. Z vodjem 

tekmovanja se dogovarja o čim boljši organizaciji tekmovanja, ki naj bi bila v zadovoljstvo vseh 

vključenih v organizacijo tekmovanja in nastopajočih. 
 

Analizo meritve časov in obdelavo podatkov na tekmovanjih bo TtK AZS opravila v začetku 

januarja 2019 tudi s Timing Ljubljana, s katerim redno sodeluje in sicer z namenom, da se 

ugotovljene napake ne bodo ponovile. 
 

Prijave na tekmovanja potekajo preko Informacijskega sistema. Sistem omogoča vodenje 

članstva v društvu, pošiljanje zahtevkov za registracijo, urejanje tekmovalnih licenc, prijavo na 

tekmovanja po koledarju AZS in pregled rezultatov. Sistem se še dograjuje. 
 

Iz poročil delegatov AZS, glavnih sodnikov, pripomb in predlogov društev, trenerjev ter  

svojih opažanj, je TtK AZS pripravila več sprememb oziroma dopolnitev v Priročniku za atletsko 

sezono 2019, vse z namenom po izboljšanju organizacije tekmovanj. Podane so bile tudi strokovne 

pobude oziroma izhodišča za obravnavo na Strokovnem svetu AZS. 
 

Iz poročil delegatov in glavnih sodnikov je zaznati, da organizatorji prepogosto pristopajo k 

organizaciji tekmovanj s premajhnim številom osebja ali pa službe sploh niso organizirane. Tem 

težavam bo potrebno v prihodnje nameniti večjo pozornost. Večinoma so bila tekmovanja v letu 

2019 organizirana na pričakovanem nivoju. 
 



Problem še vedno ostaja oprema, naprave in orodja na določenih objektih, ki pa se zelo 

počasi dopolnjuje preko občinskih proračunov in samih aktivnosti atletskih organizacij. 
 

Na posvetu delegatov AZS je bila opravljena analiza dela delegatov AZS. Ocenjene so bile 

dobre in slabe odločitve, ki se jih naj bi upoštevalo pri delu v tekoči sezoni. Veliko pozornosti je 

bilo  namenjeno tudi ocenjevanju organizatorjev tekmovanj, vse z namenom, da bi se ocene čim 

bolj poenotile. 
 

Aprila 2018 je bila opravljena certifikacija štadiona v Mariboru. 
 

V Sloveniji so bili v letu 2018 na seznamu mednarodnih tehničnih uradnih oseb (ITO) EA - 

Andrej Udovč, Aleš Bezjak in Matej Huš.  
 

Gabrijel Ambrožič je tehnični delegat IAAF za tekmovanja izven štadiona. Gabrijel Ambrožič je 

deloval na naslednjih tekmovanjih: Svetovno prvenstvo v polmaratonu v Valenciji (Španija), 

Karlovških 10 km v Karlovcu (Hrvaška), Maratonu v Talinu (Estonija), Mednarodnem krosu De 

Soria (Španija) in Guangzhou maratonu (Kitajska).  
 

Andrej Udovč je bil Area ITO na Evropskem klubskem pokalu za člane – Skupina A - Birmingham 

(Velika Britanija). 
 

Aleš Bezjak je bil tehnični delegat na Istvan Gyulai Memorial / EAA Clasic meeting v 

Szekesfehervar-u (Madžarska). 
 

Na srečanju z Atletsko zvezo Hrvaške v Brežicah novembra 2017 je bilo dogovorjeno, da se 

bo naše državno prvenstvo v dolgih tekih (februar 2018) in državno prvenstvo v mnogobojih (maj 

2018) izvedlo v Zagrebu na Hrvaškem. 
  

Na vseatletskem vikendu v Novem mestu (v okviru posveta ZATS) so bile predstavljene 

novosti v tekmovalnem sistemu za sezono 2019. Obisk predstavnikov društev in trenerjev je bil 

boljši kot v predhodnem letu. AK Ptuj je bilo podeljeno priznanje Naj organizator tekmovanja za 

leto 2018. 
 

V novembru 2018 je TtK AZS izvedla koledarsko borzo ter podelila društvom izvedbo 

prvenstvenih tekmovanj za leto 2019.  
 

TtK AZS vsako leto v mesecu februarju pripravi razvrstitev pomembnosti kandidatur, 

prijavljenih na sredstva Fundacije za šport s področja atletike. V mesecu januarju 2018 so bila 

izdana pozitivna mnenja občinam Kobarid, Dolenjske Toplice, Tolmin, Radovljica, Novo mesto, 

Bled, Kranj, Domžale in AD Kladivar Celje, ki so se prijavili na razpis FŠO na področju gradnje in 

prenove športnih objektov ter opreme, pomembnih za atletsko dejavnost. 
 

Na koncu leta smo uspeli tudi zagotoviti že dolgo načrtovano enotno opremo za delegate 

AZS. Nekaj programskih usmeritev, zapisanih v programu 2018, je ostalo nerealiziranih in so 

prioriteta za leto 2019. 

 

 

 

 

Ljubljana, 5. februar 2019 

 

 

 

Tehnično tekmovalna komisija AZS 

predsednik 

Andrej Udovč 

 

 



Priloga št. 2 

 

PROGRAM DELA 

TEHNIČNO TEKMOVALNE KOMISIJE AZS V LETU 2019 
 

Tehnično tekmovalna komisija Atletske zveze Slovenije (v nadaljevanju: TtK AZS) načrtuje 

in izvaja svoje delo na podlagi Statuta AZS. Pri svojem spoštuje in upošteva Pravila za atletska 

tekmovanja, Priročnik za atletsko sezono 2019, Priročnik o gradnji atletskih objektov, navodila in 

sklepe organov AZS. 

Tekmovalni sistem je zelo pomemben segment slovenske atletike, zato se bo skupaj z 

organizatorji tekmovanj trudila pripraviti najboljše tekmovalne pogoje za atlete in ostale 

udeležence. Več svojega dela bo izvajala na terenu tako, da bo tudi neposredno in po potrebi 

pomagala društvom, organizatorjem tekmovanj.  

Tekmovanja je potrebno organizirati kot pomemben dogodek v lokalnem okolju, kakor tudi 

v celotni Sloveniji. Le na tak način bo pridobljena še pomembnejša medijska pozornost, kakor tudi 

možnost pridobitve sponzorskih sredstev. Aktivnost mora biti tako s strani AZS kakor tudi 

organizatorjev 

 

Program dela obsega naslednje usmeritve in cilje: 

 

I.   Tekmovanja 

1. Razvoj kvalitetne organizacije atletskih tekmovanj. 

Upoštevati kompletno organizacijsko strukturo, posebno pozornost nameniti tudi 

sponzorjem, medijem in oglaševanju.  

2. Pred in po tekmovanju organizirati dopolnilne aktivnosti z namenom dodatne popularizacije 

atletike. 

3. Koordinacija tekmovanj v pristojnosti AZS (posamičnih, pokalnih, ekipnih). 

4. Skupaj z društvi poskrbeti za večje število atletov na tekmovanjih. 

5. Nadaljevati s koordinacijo šolskih atletskih tekmovanj, ki so vir novih atletov. 

6. Sodelovanje z organizatorji Ljubljanskega maratona, maratona v Radencih in državnega 

prvenstva na 10 km v Slovenskih Konjicah. 

7. Spodbujati organizacijo tekmovanj z manj disciplinami in z višjo kvaliteto tekmovalcev, 

bodisi na štadionih, še posebno pa na trgih ali ulicah. 

8. Promovirati in izvajati uradne meritve dolžin cestnih tekov in podeljevati meritvena 

poročila. 

 

 

II.   Operativne naloge 

1. Analiza tekmovanj po vseh sklopih organizacije, z namenom izboljšanja organizacije 

naslednjih tekmovanj. 

2. Delegiranje delegatov AZS, ki pomagajo organizatorjem pri organizaciji tekmovanj. 

3. Doseči še višjo kakovostno raven tekmovanj, zato načrtujemo več obiskov organizatorjev v 

pripravi na tekmovanja. 

4. Izbor najboljšega organizatorja tekmovanj. 

5. Načrtujemo izobraževanja za: 

• Vodje tekmovanj 

• Vodje tajništev 

• Delegate AZS 

6. Po ustaljenih postopkih opraviti razdelitev tekmovanj - Koledarska borza. 

7. Priprava izhodišč za Priročnik za atletsko sezono 2020. 



8. Sodelovanje z Združenji (atletski trenerji, atletski sodniki) in delovnimi telesi Upravnega 

obora (strokovni svet) z namenom zagotoviti čim boljši in kvalitetnejši tekmovalni program. 

9. Mednarodno sodelovanje. Izmenjava dobrih praks s sosednjimi državami Hrvaške, Italije. 

10. Nabava enotnih oblačil za delegate AZS. 

11. Priprava prevoda sprememb Pravil za atletska tekmovanja 2020 – 2021. 

 

 

III. Naloge na področju atletskih objektov in opreme 

1. Izvesti certifikacijo štadionov in opreme, ki je bila nazadnje izvedena leta 2016 in jo je 

potrebno obnavljati na vsaki 2 leti.  

2. Sodelovanje pri gradnji novih atletskih štadionov in dvoran, obnovitve ali dopolnitve, in/ali 

vsaj priprava projektne dokumentacije skupaj z atletskimi društvi in lokalno skupnostjo. 

Opis stanja je viden na spletu AZS. 

3. Opozarjati na potrebne dopolnitve opreme, naprav in orodij. 

Na več štadionih je potrebno zamenjati posamezne dele opreme in orodij (glej spletno stran 

AZS – Objekti). 

4. Izdajanje soglasij in določitev prioritete AZS posameznim investitorjem in FŠO. 

5. Sodelovanje z investitorji in projektanti. 

 

 

Načrt stroškov za izvedbo programa dela v letu 2019 
 

Štev. Opis stroška Načrt za 2019 

1 Priročnik za tekočo sezono (priprava, prelom, tisk) 900 

2 Letni posvet delegatov AZS 600 

3 Mednarodno sodelovanje 1.000 

4 Certifikacija štadionov 2.000 

5 Strošek delegatov AZS (km, dnevnica, taksa) 6.500 

6 Zavarovanje delegatov AZS 1.100 

7 Delovanje TtK AZS (km, obiski organizatorjev) 2.500 

8 Enotna oblačila delegatov 500 

9 Prevod popravkov Pravil za atletska tekmovanja 2020-2021 2.000 

SKUPAJ 17.100 

 

 

 

Ljubljana, 14. marec 2019 

 

 

Tehnično tekmovalna komisija AZS 

predsednik 

Andrej Udovč 

 

 

 


