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KLUB GOSTITELJ – ATLETSKI KLUB ŽALEC 

 

Atletski klub Žalec deluje v Športnem parku Žalec od 21. junija 2001. Tisto leto je bil postavljen tudi temeljni 

kamen za obnovo atletskega stadiona z umetno maso Polytan in sprejeti smo bili v Atletsko zvezo Slovenije.  

Začetki atletike kot športne panoge segajo v obdobje petdesetih let prejšnjega stoletja. Atletska sekcija je 

delovala v okviru takratnega Partizana Žalec že leta 1954. Otvoritev stadiona s črnim »lešom« je bila leta 

1961.  

Danes klub domuje na sodobnem stadionu s šestimi stezami, v ciljni ravnini jih je osem. Na njem je tudi 

skakališče za skok v višino in metališče za suvanje krogle. V neposredni bližini stadiona je tudi metališče za 

met kladiva in diska. V klubu vadi okoli 75 otrok starosti od 6 do 19 let. Za njih skrbijo 3 trenerji. V okviru 

kluba deluje tudi sodniški zbor. Klubska usmeritev je ponujanje atletike čim širši množici otrok z željo, da 

razvijajo svoje spretnosti in sposobnosti ob prijetnem druženju s svojimi vrstniki.  

 

 

 

PREDSTAVITEV ZAVODA ZA KULTURO, ŠPORT IN TURIZEM ŽALEC 

 

Javni zavod ZKŠT Žalec je bil ustanovljen leta 2001 kot Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec. Ustanovljen je 

bil in deluje s ciljem izvajanja  javne službe na področjih kulture, športa in turizma.  

Organizacijska enota Šport organizira največje športne prireditve v občini, kot so Razpnimo jadra, Tek po 

ulicah Žalca, Kolesarjenje po Spodnji Savinjski dolini in so organizator mnogih prireditev v sodelovanju s 

športnimi društvi. Smo koordinator in organizator šolskih športnih tekmovanj na občinskem nivoju in 

organizator področnega prvenstva v smučanju in medobčinskega v atletiki.  

ZKŠT Žalec upravlja tudi s Športnim centrom Žalec, ki obsega preko 10.000 m2 nepokritih športnih površin in 

zajema nogometno igrišče in atletski stadion, košarkarsko igrišče, skatepark, zunanji fitnes za vadbo na 

prostem, asfaltno rokometno igrišče in igrišče za odbojko na mivki.  

V imenu ustanoviteljice Občine Žalec enota izvaja tudi razpis za sofinanciranje programov športa in nadzor 

nad porabljenimi sredstvi.  

 



 

  
 

 

VODSTVO TEKMOVANJA 

 
Predsednik organizacijskega odbora: Aljoša Grobelnik  
 
Koordinator atletskih šolskih tekmovanj: Zdravko Peternelj  
 
Vodja tekmovanja: Boštjan Bradeško  
 
Pomočnik vodje tekmovanja: Anže Žolnir  
 
Napovedovalca: Peter Kavčič in Robert Herga  
 
Vodja tehnične službe: Janez Pikl  
 
Vodja prijavnice: Aljoša Grobelnik  
 
Meritev časov in obdelava podatkov: TIMING Ljubljana  
 
Vodja sodniške službe: Matej Srebre  
 
Vodja štarterjev: Tadej Čretnik  
 
Vodja sodnikov na cilju: Jaro Wibihal  
Vodja sodnikov za daljino: Anže Žolnir  
Vodja sodnikov za višino: Zlatko Prislan  
Vodja sodnikov za kroglo: Adi Vidmajer  
Vodja sodnikov za vorteks: Vasja Volavšek  
Vodja nadzora terena: Janez Pikl  
 
Vodja proglasitev: Nataša Perko  
  
 
Vodja zdravstvene službe: ZD ŽALEC  
 
Ozvočenje: Robi Jelen  
 
 
Komisija za pritožbe: Zdravko Peternelj  
 Boštjan Bradeško  
 Matej Srebre  
 



 

  
 

 

TEHNIČNE INFORMACIJE 
 

ORGANIZATORJA 
Zavod za šport RS Planica in Atletska zveza Slovenije. 
 
IZVAJALEC 
Atletski klub Žalec v sodelovanju z Zavodom za kulturo, šport in turizem Žalec. 
 
KRAJ TEKMOVANJA 
Športni center Žalec, Aškerčeva ulica 13, Žalec. 
 
DATUM TEKMOVANJA 
Sreda, 6. junij 2018, s pričetkom ob 10.00 uri. 
 
TEHNIČNI SESTANEK 
Tehnični sestanek z vodji ekip bo v sredo, 6. junija 2018 ob 09.30 uri v neposredni bližini prijavnice.  
Slovesna otvoritev tekmovanja bo ob 10.00 uri. 
 
 

RAZPISNA DOLOČILA TEKMOVANJ  
Program tekmovanja je objavljen v reviji Informator 2017/2018. 
Tehnični bilten, seznam udeležencev in štartna lista bodo objavljene na spletni strani organizatorja – Šport 
mladih / www.sportmladih.net, Atletske zveze Slovenije / http://slovenska-atletika.si/index.php/posamicno-
atletsko-tekmovanje-za-osnovne-sole/, Atletskega kluba Žalec / http://www.atletski-klub-zalec.si/ 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 2003 in 2004 ter učenci in učenke, 
rojeni 2005 do 2007, ki so se na tekmovanje uvrstili na osnovi doseženega rezultata na področnem 
tekmovanju. 
 

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 2003-2007. 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. Osnova za met vorteksa je met kopja. 
 

POMEMBNO: Edina dovoljena tehnika je tehnika, kjer učenec oziroma učenka drži vorteks za okrogli del, 
glavo orodja. Držanje za rep orodja ni dovoljeno. Nobena druga tehnika ni dovoljena. 
 
V skoku v daljino učenci in učenke skačejo iz cone odriva, ki obsega 80 cm širok prostor. 
 

http://www.sportmladih.net/
http://slovenska-atletika.si/index.php/posamicno-atletsko-tekmovanje-za-osnovne-sole/
http://slovenska-atletika.si/index.php/posamicno-atletsko-tekmovanje-za-osnovne-sole/
http://www.atletski-klub-zalec.si/
http://www.timingljubljana.si/


 

  
 

 

OPOMBA: 
V štafetnem teku 4x100 m za učence in učenke bo v finalu nastopilo po 18 štafet (stadion s 6 stezami). 
 

GARDEROBE 
Garderobe bodo zagotovljene v Športnem parku. Izvajalec ne jamči za varnost shranjene garderobe in 
osebnih predmetov. WC-ji bodo na voljo v neposredni bližini atletskega stadiona.  
 
TEREN ZA OGREVANJE  
Ogrevanje bo možno ob pomožnem nogometnem igrišču na severni strani Športnega parka.  
 
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 PARAATLETI  
Tekmujejo v skladu z objavljenim urnikom. 
 
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 150 cm. Letvica se do višine 165 cm dviguje po 5 cm, nato po 3 cm in nazadnje 

po 2 cm,  

- pri starejših učenkah je 130 cm. Letvica se do višine 145 cm dviguje po 5 cm, nato po 3 cm in 

nazadnje po 2 cm, 

- pri mlajših učencih je 130 cm. Letvica se do višine 145 cm dviguje po 5 cm, nato po 3 cm in nazadnje 

po 2 cm, 

- pri mlajših učenkah je 120 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. 
Priznanja bo podeljeval mentor zmagovalca vsake discipline. 
 

Za dosežen najboljši rezultat v vsaki posamezni kategoriji, ovrednoten po šolskih tablicah, 
se prejme pokal. Podelitev bo takoj po končanem tekmovanju. 
 

REZULTATI 

Končni rezultati bodo v času tekmovanja objavljeni na oglasni deski. 

Rezultati tekmovanja bodo po končanem tekmovanju objavljeni na spletni strani Timing Ljubljana 
www.timingljubljana.si, organizatorja - Šport mladih / www.sportmladih.net, Atletske zveze Slovenije / 
http://slovenska-atletika.si/index.php/posamicno-atletsko-tekmovanje-za-osnovne-sole/ in Atletskega kluba 
Žalec / http://www.atletski-klub-zalec.si/. 
 
UGOVORI IN PRITOŽBE  
Zoper sodniške odločitve je možno vložiti pisno pritožbo (Obrazec 6), in sicer najkasneje 20 minut po objavi 
rezultatov na oglasni deski. 
Pritožbo rešuje pritožbena komisija: vodja tekmovanja, vodja sodniške službe in koordinator za šolska 
atletska tekmovanja. Odločitev komisije je dokončna. 
 
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.  

Vodje ekip se v času tekmovanja zadržujejo izven tekmovališč. 

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

http://www.timingljubljana.si/
http://www.sportmladih.net/
http://slovenska-atletika.si/index.php/posamicno-atletsko-tekmovanje-za-osnovne-sole/
http://www.atletski-klub-zalec.si/


 

  
 

 

 
 

Posebna nagrada za vsakega nastopajočega tekmovalca 
 

Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d. v. z., srebrni sponzor Atletske zveze Slovenije, v znak 
uspešnega skupnega sodelovanja s slovensko atletiko vsem udeležencem POSAMIČNEGA PRVENSTVA 
SLOVENIJE V ATLETIKI ZA OSNOVNE ŠOLE poklanja posebno nagrado. 
 
Udeleženci bodo deležni možnosti brezplačne sklenitve nezgodnega zavarovanja otrok in mladine za 
šolsko leto 2018/2019 pri Vzajemni zdravstveni zavarovalnici, d. v. z. 
 
Pristopnico za sklenitev brezplačnega nezgodnega zavarovanja bodo udeleženci prejeli na dan 
tekmovanja v prijavnici. 
 
Podpisano soglasje se pošlje na naslov Atletske zveze Slovenije do 20.06.2018. 
 
 

 



 

  
 

 

URNIK TEKMOVANJA 

 

09.30  Daljina / paraatleti (m+ž) 

10.00  O t v o r i t e v 

10.55  Vorteks / ml. učenci 

11.00 1000 m / st. učenke  

11.00  Daljina / st. učenci 

11.00  Višina / st. učenci 

11.05  Višina / st. učenke 

11.05  Daljina / st. učenke 

11.10  Krogla / st. učenci 

11.10 1000 m / st. učenci  

11.20 600 m / ml. učenci  

11.25 600 m / ml. učenke   

11.35 60 m / paraatleti (m+ž)  

11.40  Vorteks / ml. učenke 

11.50 60 m / ml. učenci (KV)  

12.00 60 m / ml. učenke (KV)  

12.10 60 m / st. učenci (KV)  

12.15  Krogla / st. učenke 

12.20 60 m / st. učenke (KV) Daljina / ml. učenci 

12.20  Daljina / ml. učenke 

12.35 300 m / ml. učenci Višina / ml. učenke 

12.35  Višina / ml. učenci 

12.35  Vorteks / st. učenke 

12.45 300 m / ml. učenke  

13.00 300 m / st. učenci  

13.15 300 m / st. učenke Vorteks / st. učenci 

13.40 60 m / st. učenci (F)  

13.45 60 m / st. učenke (F)  

13.50 60 m / ml. učenci (F)  

13.55 60 m / ml. učenke (F)  

14.10  4 x 100 m / st. učenke  

14.20 4 x 100 m / st. učenci  

14.40 Podelitev najboljšim 

 



 

  
 

 

URNIK ODHODOV IZ PRIJAVNICE 
 

09.15  Daljina / paraatleti (m+ž) 

10.25  Daljina / st. učenci 

10.30  Daljina / st. učenke 

10.30  Višina / st. učenci 

10.35  Višina / st. učenke 

10.45  Vorteks / ml. učenci 

10.50 1000 m / st. učenke Krogla / st. učenci 

11.00 1000 m / st. učenci  

11.10 600 m / ml. učenci  

11.15 600 m / ml. učenke   

11.20 60 m / paraatleti (m+ž)  

11.30  Vorteks / ml. učenke 

11.35 60 m / ml. učenci (KV)  

11.45 60 m / ml. učenke (KV)  

11.55 60 m / st. učenci (KV) Daljina / ml. učenke 

11.55  Daljina / ml. učenci 

11.55  Krogla / st. učenke 

12.05 60 m / st. učenke (KV)  

12.20 300 m / ml. učenci Višina / ml. učenke 

12.20  Višina / ml. učenci 

12.20  Vorteks / st. učenke 

12.30 300 m / ml. učenke  

12.45 300 m / st. učenci  

13.00 300 m / st. učenke Vorteks / st. učenci 

13.30 60 m / st. učenci (F)  

13.35 60 m / st. učenke (F)  

13.40 60 m / ml. učenci (F)  

13.45 60 m / ml. učenke (F)  

14.00  4 x 100 m / st. učenke  

14.10 4 x 100 m / st. učenci  

 



 

  
 

 

REKORDI ATLETSKIH TEKMOVANJ ZA OSNOVNE ŠOLE 
 
 

• 2. TRILETJE – UČENCI (2005 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 (2005 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 (2003 in 2004) 
 

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) 6.47 +1.2 ŠTULAR Jon-01 OŠ Staneta Žagarja, Lipnica 08.06.2016 Koper 

Višina 1.95 KOCH Robert-67 OŠ Bizeljsko 09.06.1982 Ljubljana 

 *  1.99 JERŠIN TOMASSINI Sandro-01 OŠ Vič, Ljubljana 23.05.2018 Ljubljana 

 *  2.03 JERŠIN TOMASSINI Sandro-01 OŠ Vič, Ljubljana 23.05.2018 Ljubljana 

 *  2.05 JERŠIN TOMASSINI Sandro-01 OŠ Vič, Ljubljana 23.05.2018 Ljubljana 

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 (2003 in 2004) 
 

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 2:56.61 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 

 


