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Spoštovane osnovnošolke in osnovnošolci, ravnatelji, učitelji in pedagogi! 

 

Lepo pozdravljeni in dobrodošli v Kopru, mestu odprtih rok in srca za vse in vsakogar. Tudi letos 

nas je doletela čast, da gostimo državno prvenstvo v atletiki za osnovne šole, sklepno prireditev 

Festivala športa mladih, katerega glavni namen je med mladimi spodbuditi željo po rekreaciji, 

športnem udejstvovanju in zdravem življenju, kar me seveda kot župana in starša treh otrok 

izredno veseli.  Šport in gibanje sta namreč danes, ko je časa za aktivnosti vse manj in je tempo 

življenja resnično nepredvidljiv, še toliko bolj pomembna kot sta sicer, žal pa še vedno prepogosto 

ostajata na stranskem tiru. In prav zato je pomembno, da naše otroke že od malih nog navajamo 

na šport, na pomen gibanja in rekreacije ter zdravega življenja, tako v domačem okolju kot tudi v 

vrtcih, šolah in drugih vzgojno-izobraževalnih ustanovah, ki igrajo ključno vlogo v življenjih naših 

najmlajših.  

Tega se na Mestni občini Koper še kako dobro zavedamo, zavedamo se pomena športa in 

rekreacije v rani mladosti, pa tudi kasneje, v zrelejših letih, ko se gibamo vse manj in vse bolj 

poredko, kar je tudi razlog, da zadnja leta zelo veliko sredstev in moči usmerjamo prav v razvoj 

športne infrastrukture. Namreč; naša želja je občankam in občanom ter vsem obiskovalcem 

ponuditi moderno in tehnološko dovršeno športno infrastrukturo ter kakovostno ponudbo, ki ji ne 

bo para daleč naokoli.  

In to nam je v veliki meri že uspelo. Nova atletski in nogometni stadion, športno-rekreacijski center 

Bonifika s trim-stezo iz tartana in fitnesom na prostem, nov športni center v Dekanih, nova 

balinarska dvorana na Markovcu, nov olimpijski bazen, katerega gradnja je še v teku in 

večnamenska dvorana Osnovne šole Koper, in še in še bi lahko naštevali, so samo nekatere od 

največjih pridobitev na področju športa, ki smo jih v naši občini uspešno izpeljali v zadnjih letih in ki 

nas pospešeno vodijo do cilja, ki smo si ga že v samem začetku mojega prvega mandata skupaj 

zadali - to je, da bi se Koper in celotna koprska občina razvila v pravo športno, celo olimpijsko 

središče, ki bo prepoznavno tudi v širšem mednarodnem prostoru.  

 

 



  
  

    

         

 

 

In Koper to nedvomno že postaja, tudi po zaslugi naših številnih vrhunskih športnikov, ki tako na 

domačih kot tudi na mednarodnih tekmovanjih dosegajo zavidanja vredne rezultate, izjemne 

dosežke pa v zadnjem času beležijo tudi koprske atletinje in atleti, ki si z marljivim trudom in 

neustavljivo voljo po uspehu vtirajo pot tudi na evropsko in svetovno športno prizorišče. K temu 

nedvomno svoj delež prispeva tudi naša koprska občina, ki si vseh deset let prizadeva, da bi šport 

in rekreacijo v Kopru dvignila na še višjo, resnično zavidljivo raven ter da bi v športne vrste 

privabila čim večje število mladih.  

 
Boris Popovič,  

župan Mestne občine Koper  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



  
  

    

         

 

 
UVODNE BESEDE 
 
 
 
Spoštovani učenci, učenke, učitelji … 
 
ponosni smo, da vas lahko v imenu Osnovne šole Koper in Atletskega kluba Koper ponovno 
pozdravimo na Finalu posamičnega prvenstva Slovenije v atletiki za učence in učenke osnovnih šol.  
Uvrstitev na državno prvenstvo je rezultat izjemnega truda, požrtvovalnosti in odrekanj; tako 
tekmovalcev, aktivnih in bodoči atletov, učiteljev in trenerjev.  
Želimo vam veliko uspeha, najvišjih stopničk, predvsem pa osebnega zadovoljstva ob spoznanju, 
da delate dobro in da delate prav. 
Prepričani smo, da se boste v Kopru dobro počutili in da vam bo to tekmovanje ostalo v lepem 
spominu. 
 
Športni pozdrav! 

 
                                      Organizacijski odbor 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

    

         

 

PREDSTAVITEV OSNOVNE ŠOLE KOPER 
 

Osnovna šola Koper v svojem dosedanjem delovanju beleži zavidljive rezultate na različnih 

področjih. Pretekla leta kot tudi letošnje so odlikovali odlični športni rezultati naših učenk in 

učencev tako na regionalnem kot državnem nivoju ter posebni, kar najboljši uspehi naših otrok na 

področju kulture, zlasti  petja in plesa.  

V letu 2011 smo prejeli laskav naziv »Najbolj športne osnovne šole v Republiki Sloveniji«, ki ga 

podeljujeta Zavod za šport Republike Slovenije Planica in Ministrstvo za izobraževanje, znanost, 

kulturo in šport, leto kasneje pa naziv »Najbolj športne šole v Mestni občini Koper«. 

Ob tem smo strokovni delavci šole uspešno zaključevali  in vzpostavljali  številne nove pedagoške 

projekte  z željo, da bi bili v bodoče učni uspehi naših otrok čim višji, da bi bilo njihovo življenje 

med nami kar najbolj  kvalitetno, odraščeno v vrednotah poštenih, razmišljujočih, ustvarjalnih, 

delovnih in učečih se mladih ljudi.  

Starši in prijatelji šole, športniki, športne organizacije in klubi nam vseskozi tesno stojijo ob strani, 

nam pri realizaciji skupnih ciljev pomagajo organizacijsko, mestoma tudi finančno, za kar se vsem 

resnično iskreno zahvaljujemo. Želimo, da tudi v prihodnje skupno ponudimo našim najmlajšim ta 

plemeniti vzor sloge, moči, soustvarjanja, zaupanja in humanosti. 

 

 



  
  

    

         

 

 

 

 

Veselijo nas vsakršni športni uspehi mladih, zato vam želimo, da bi tudi v nadalje skupno v našem 

poslanstvu dosegali najboljše. 

Srečno,                                          

                                                                                                          Anton Baloh, prof.  

ravnatelj Osnovne šole Koper 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

    

         

 

 
 

PREDSTAVITEV KLUBA 
 

 
V vseh petdesetih letih se v našem športnem kolektivu lahko pohvalimo s številnimi tekmovalnimi 
in organizacijskimi dosežki.  
 
V zadnjih dveh desetletjih smo organizirali veliko atletskih tekmovanj, med katerimi je bilo največ 
takih, ki so bila namenjena mlajšim atletom in atletinjam. To nam je omogočal tudi atletski 
stadion, ki smo ga pred leti s prostovoljnim delom in s prostovoljnimi prispevki ter prispevki 
sponzorjev sami modernizirali.  
 
S pridobitvijo novega atletskega stadiona v Kopru, ki ima v Sloveniji edini modro podlago, so se 
odprle nove dimenzije prirejanja atletskih tekmovanj. Z osmimi stezami je stadion primeren tudi za 
organizacijo članskih državnih prvenstev, z vso ustrezno opremo pa tudi za mednarodne prireditve. 
 
Atletski klub Koper je že velikokrat dokazal, da sodi med najboljše organizatorje atletskih prireditev 
v Sloveniji. Usposobljen, več kot sto trideset članski, atletski sodniški zbor je zagotovilo, da lahko 
Koper uspešno gosti še veliko atletskih tekmovanj.  
 

Organizirali smo že dva mednarodna mitinga, sodelovali smo pri organizaciji 12. Iger šolarjev 
Slovenije, vzorno izpeljali področno prvenstvo v atletiki. Veselimo se prihoda najboljših slovenskih 

osnovnošolcev, ki 4. junija že četrtič prihajajo v Koper na finalno tekmovanje v atletiki. Skupaj z 
Osnovno šolo Koper želimo izpeljati to atletsko prireditev tako, da bodo z njo zadovoljni predvsem 

otroci, njihovi učitelji in starši. 
 
Skratka, v Kopru vam v imenu Atletskega kluba Koper želim dobro počutje, dobre rezultate in 
predvsem to, da vam bo naš kraj in tukajšnji ljudje ostali v lepem spominu. 
 
 
 

Predsednik Atletskega kluba Koper 
Mitja Butul 

  



  
  

    

         

 

 

 

 

Športni center Bonifika  

 

 

 

 

 



  
  

    

         

 

VODSTVO TEKMOVANJA 

 

Predsednik organizacijskega odbora: Anton Baloh 

Koordinator atletskih šolskih tekmovanj: Zdravko Peternelj 

Glavni sodnik tekmovanja: Markos Ventin 

Vodja tekmovanja: Ingrid Kodarin in Mitja Butul 

Napovedovalca: Peter Kavčič in Robert Herga  

Tehnična služba: Dušan Vučko in Lučo Mihalič 

Vodja sodniškega zbora: Dušan Žilavec      

Vodja prijavnice: Gregor Drinovec in Nina Oberstar 

Vodja protokola: Stanko Pečič 

Vodja tajništva: Katja Zadnik 

Fotografija: Bojan Maljevac  

Ozvočenje: Bojan Krkoč 

Meritev časov in obdelava podatkov: TIMING Ljubljana 

Zdravstvena služba: Darko Čačič 

Komisija za pritožbe: Zdravko Peternelj 
 Ingrid Kodarin 
 Dušan Žilavec 

  



  
  

    

         

 

TEHNIČNE INFORMACIJE 

 
ORGANIZATORJA 
Zavod za šport RS Planica in Atletska zveza Slovenije 
 
IZVAJALEC 
Osnovna šola Koper in Atletski klub Koper 
 
KRAJ TEKMOVANJA 
Atletski stadion Koper, Ljubljanska cesta 2, Koper 
 
DATUM TEKMOVANJA 
Četrtek, 4. junij 2015, s pričetkom ob 10.00 uri. 
 
Tehnični sestanek ekip bo ob 9.15 uri v stavbi nogometnega stadiona. 
Slovesna otvoritev tekmovanja bo ob 10.00 uri. 
 
 

RAZPISNA DOLOČILA TEKMOVANJ 
Program tekmovanja je objavljen v reviji Informator 2014/2015. 
Tehnični bilten, seznam udeležencev in štartna lista bodo objavljene na spletni strani organizatorja 
– Šport mladih / www.sportmladih.net, Atletske zveze Slovenije / http://www.atletska-
zveza.si/otroci-in-mladina/solska-atletika?article=1963, in Timing Ljubljana / 
www.timingljubljana.si 
 

Štartna lista bo objavljena po končanem zadnjem področnem tekmovanju. 
 

Na tekmovanju lahko nastopajo učenci in učenke osnovnih šol, rojeni leta 2000 in 2001 ter učenci 
in učenke, rojeni 2002 do 2004 – finalisti področnih tekmovanj. 
 

V teku na 60 m se izvede finalni tek, v katerega se uvrsti najboljših osem po rezultatih iz kvalifikacij. 
 

V štafeti 4x100 m nastopi šola s tekmovalci oziroma tekmovalkami, rojenimi med leti 2000-2004. 
Štafetna palica se predaja v označenem 30 m prostoru. 
 

Tekmovalci v skoku v daljino in suvanju krogle imajo tri poskuse, najboljših osem po treh serijah pa 
še dodatne tri. 
 

V metu vorteksa imajo tekmovalci najprej poskusni met in nato tri zaporedne poskuse, od katerih 
se za končni rezultat upošteva najdaljši met. 
 

V skoku v daljino učenci in učenke skačejo iz cone odriva, ki obsega 80 cm širok prostor. 
 
GARDEROBE 
Garderobe bodo zagotovljene na stadionu in bodo označene z napisi. Izvajalec ne jamči za varnost 
shranjene garderobe in osebnih predmetov. WC-ji bodo na voljo v garderobah  in v neposredni 
bližini atletskega  stadiona. 



  
  

    

         

 

 
TEREN ZA OGREVANJE 
Ogrevanje bo možno na trim stezi športnega centra Bonifika.  
 
PRIJAVNICA 

Zaradi gneče v prijavnici je potrebno dosledno upoštevati urnik tekmovanja. V nadaljevanju 

biltena je objavljen urnik odhoda tekmovalcev na posamezna tekmovališča. V prijavnici se je 

potrebno prijaviti 10 minut pred odhodom na tekmovališče. 

Odhod na tekmovališče je skupen, pod vodstvom sodnika. 

 

Vodje ekip morajo v prijavnici (na ustreznem obrazcu) poimensko prijaviti sestave štafet. Obrazci 

bodo na voljo v prijavnici. Rok za prijavo je eno (1) uro pred začetkom discipline štafete. 

Uporaba osebnih orodij ni dovoljena. 
 
ŠPORTNIKI INVALIDI 
Tekmujejo skupaj s kategorijo in disciplino, v kateri so prijavljeni. 
 
DVIGOVANJE LETVICE 
Dvigovanje letnice bo dokončno opredeljeno na tehničnem sestanku pred pričetkom tekmovanja. 
 
Predlog začetne višine v skoku v višino in dvigovanje letvice: 

- pri starejših učencih je 130 cm. Letvica se do višine 150 cm dviguje po 5 cm, nato po 3 cm in 

nazadnje po 2 cm, 

- pri starejših učenkah je 110 cm. Letvica se do višine 135 cm dviguje po 5 cm, nato po 3 cm 

in nazadnje po 2 cm, 

- pri mlajših učencih je 110 cm. Letvica se do višine 140 cm dviguje po 5 cm, nato po 3 cm in 

nazadnje po 2 cm, 

- pri mlajših učenkah je 100 cm. Letvica se do višine 135 cm dviguje po 5 cm, nato po 3 cm in 

nazadnje po 2 cm, 

 
PROGLASITVE 
Proglasitve prvih treh uvrščenih bodo takoj po končani disciplini in objavi rezultatov. V tehničnih 
disciplinah pripelje vodja sodniške žirije najboljše tri do protokola, kjer počakajo na podelitev 
medalj in priznanj. 

Za dosežen najboljši rezultat v vsaki posamezni kategoriji, ovrednoten po šolskih 
tablicah, se prejme pokal. Podelitev bo ob 15.30 uri. 
 

  



  
  

    

         

 

REZULTATI 

Končni rezultati bodo v času tekmovanja objavljeni na oglasni deski. 

Rezultati tekmovanja bodo po končanem tekmovanju objavljeni na spletni strani organizatorja – 
Šport mladih / www.sportmladih.net, Atletske zveze Slovenije / http://www.atletska-
zveza.si/otroci-in-mladina/solska-atletika?article=1963, in Timing Ljubljana / 
www.timingljubljana.si 
 

UGOVORI IN PRITOŽBE 
Za ugovore in pritožbe veljajo določila 146. člena Pravil za atletska tekmovanja. Ugovor je treba 
podati pristojnemu sodniku na disciplini. Če je ugovor zavrnjen, se lahko vloži vloga na pritožbeno 
komisijo v 20-ih minutah po uradni objavi rezultatov. Ob vložitvi pisne pritožbe (obrazec 6) je treba 
vplačati pritožbeno takso v višini 10 EUR in jo oddati vodstvu tekmovanja. 
 
MEDICINSKA SLUŽBA 
Medicinska služba bo zagotovljena v času tekmovanja ob cilju. 
 
KONČNE DOLOČBE 

Na tekmovanju veljajo Pravila za atletska tekmovanja. Učenci in učenke morajo na finalnem 

tekmovanju nastopati v šolskih in ne v klubskih dresih. 

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

 

 

 

Posebna nagrada za vsakega nastopajočega tekmovalca 
 
Atletska zveza Slovenije in Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z., sta v letošnjem letu obnovili 
sodelovanje. Partnerja se zavedata pozitivnih učinkov športa na posameznika in pozitivnih vrednot 
športa. Posebej pa je razveseljivo število udeležencev šolskih športnih tekmovanj, ki vsako leto 
sodelujejo, tekmujejo, spoznavajo šport in zdrav način življenja na atletskih tekmovanjih. 
 

Vsi udeleženci posamičnega finalnega tekmovanja osnovnih šol prejmejo s strani sponzorja 
Atletske zveze Slovenije, Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., brezplačno nezgodno 
zavarovanje za šolsko leto 2015/2016*. 
 

Zavarovanje vključuje kritje za primer trajne invalidnosti zaradi nezgode (zavarovalna vsota za 
trajno invalidnost je 5.000,00 EUR) ter kritje dnevnega nadomestila za bolnišnično zdravljenje 
zaradi nezgode (dnevno nadomestilo je 5 EUR na nočitev v bolnišnici). Vse ostale informacije 
vsebuje polica in splošni pogoji. 
 
*Vsak udeleženec tekmovanja prejme le eno nezgodno zavarovanje, ne glede na morebitno večje število prijav na tekmovanje.  

 
Na posameznem tekmovališču bodo nastopajoči prejeli letak in kupon, ki ga odnesejo domov in 
pokažejo staršem. Izpolnjen kupon je potrebno poslati na naslov Atletske zveze Slovenije. 



  
  

    

         

 

URNIK  TEKMOVANJA  

 

 LETNIK 2000 - 2001 LETNIK 2002 - 2004 

URA STAREJŠE 
UČENKE 

STAREJŠI 
UČENCI 

MLAJŠE 
UČENKE 

MLAJŠI 
UČENCI 

    

10.00 O T V O R I T E V     T E K M O V A N J A 
10.55    VORTEKS 
11.00  DALJINA  DALJINA 

DALJINA - invalidi 
11.05  VIŠINA   VIŠINA  

11.10  1000 m   
11.20 1000 m    
11.25  KROGLA   
11.30    600 m 
11.35   600 m  

11.45    60 m - KV 

11.55  VORTEKS   
11.57   60 m – KV  
12.10  60 m - KV   
12.22 60 m - KV    
12.35 60 m - invalidi (3. skupine) 
12.45 DALJINA   DALJINA 

DALJINA - invalidi 
 

12.55    300 m 
13.00 VIŠINA   VIŠINA  
13.05   VORTEKS  
13.07   300 m  
13.15 KROGLA    
13.19  300 m   
13.31 300 m    
13.45 300 m - invalidi (3. skupine) 
14.00  60 m - FINALE   
14.05 VORTEKS    
14.05 60 m - FINALE    
14.10    60 m - FINALE 
14.15   60 m - FINALE  
14.30  4x100 m   
14.45 4x100 m    
15.15 PROGLASITEV NAJBOLJŠIH UČENCEV IN UČENK 
 
 



  
  

    

         

 

 

URNIK  ODHODOV IZ PRIJAVNICE 
 

 LETNIK 2000 - 2001 LETNIK 2002 - 2004 

URA STAREJŠE 
UČENKE 

STAREJŠI 
UČENCI 

MLAJŠE 
UČENKE 

MLAJŠI 
UČENCI 

    

10.25  DALJINA  DALJINA 
DALJINA - invalidi 

10.30  VIŠINA   VIŠINA  

10.33    VORTEKS 
10.50  1000 m   
10.55  KROGLA   
11.00 1000 m    
11.10    600 m 
11.15   600 m  

11.25    60 m - KV 

11.30  VORTEKS   
11.37   60 m – KV  
11.50  60 m - KV   
12.02 60 m - KV    
12.15 DALJINA   DALJINA 

DALJINA - invalidi 
 

12.20 60 m - invalidi (3. skupine) 
12.30 VIŠINA   VIŠINA  
12.35    300 m 
12.45   VORTEKS  
12.47   300 m  
12.50 KROGLA    
13.00  300 m   
13.10 300 m    
13.30 300 m - invalidi (3. skupine) 
13.40  60 m - FINALE   
13.40 VORTEKS    
13.45 60 m - FINALE    
13.50    60 m - FINALE 
13.55   60 m - FINALE  
14.10  4x100 m   
14.25 4x100 m    
 
  



  
  

    

         

 

REKORDI ATLETSKIH TEKMOVANJ ZA OSNOVNE ŠOLE  
(Stanje 26.05.2015) 

 

• 2. TRILETJE – UČENCI (2002 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  1.81  DERŽANIČ Rok-88 OŠ Artiče 07.06.2001 Nova Gorica 
Vortex 69.37  KOLMANČIČ Miha-97 OŠ Ormož 20.05.2010 Ptuj 
 

 
• 2. TRILETJE – UČENKE (2002 in mlajše) 
 

60 m  8.02 +1.4 KEBER Tara-01 OŠ Kašelj 05.06.2014 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 1.62  OMERZU Lara-98 OŠ Brežice 24.05.2011 Brežice 
Vortex 58.75  CIGALE Nika-00 OŠ Nazarje 05.06.2013 Koper 

 
• 3. TRILETJE – UČENCI (2000 in 2001) 
 

60 m  7.15 +1.2 REBERŠAK Aljaž-90 OŠ Podčetrtek 31.05.2005 Ljubljana 
300 m 35.40 ZUPANC Anej-98 II. OŠ Celje 29.05.2013 Celje 
 *  35.02 GRAHOVAC Gregor-00 OŠ Jožeta Moškriča, Ljubljana 18.05.2015 Ljubljana 
1000 m 2:37.01 PETRAČ Jan-95 OŠ Tone Čufar, Ljubljana 03.06.2010 Ljubljana 
 *  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) 6.43 +0.7 RUGELJ Luka-92 OŠ France Bevk, Ljubljana 07.06.2007 Postojna 
Višina 1.95 KOCH Robert-67 OŠ Bizeljsko 09.06.1982 Ljubljana 
Krogla (4 kg) 17.25 ŽULIČ Jaka-93 OŠ Grm, Novo mesto 05.06.2008 Celje 
Vortex 87.31  VESENJAK Gašper-97 OŠ Gorišnica 06.06.2012 Koper 

 
• 3. TRILETJE – UČENKE (2000 in 2001) 
 

60 m  7.72 +0.4 DEBEVEC Kaja-96 OŠ Antona Globočnika, Postojna 01.06.2011 Maribor 
300 m 39.70 SIMONČIČ Aneja-98 OŠ Šempeter 06.06.2012 Koper 
1000 m 2:56.61 JANDROK Špela-87 OŠ Šalek, Velenje 06.06.2002 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 

 


