
  
 

 

    

            

FINALE DRŽAVNEGA 
PRVENSTVA V ATLETIKI  

za dijakinje in dijake 
(Domžale, 18. 5. 2016) 

 
        

 
 

Tehnični bilten 
 

 



  
 

 

    

            

              
Uvodne besede 

 
 
Spoštovani dijakinje, dijaki, vodje ekip in trenerji! 
 
Veseli nas, da vas  lahko v  letošnjem šolskem  letu tretjič gostimo na finalu državnega prvenstva v 
atletiki.  Sodelovanje  v  finalu  državnega  prvenstva  je  zagotovo  za  vsakega  udeleženca  dogodek 
posebne vrste, saj velja za enega kvalitetnejših srednješolskih  tekmovanj, kjer  lahko nastopijo  le 
najboljši po posameznih disciplinah. Morda se ob koncu lahko razveselijo uvrstitve na zmagovalni 
oder  ali  celo  naslova  srednješolskega  državnega  prvaka.  Število  sodelujočih  na  tekmovanju 
potrjuje, da v Sloveniji športnega talenta in duha ne primanjkuje.  
 
 
Ponovno bodo v atletskem državnem finalu nastopili tudi mladi športniki invalidi. Tekmovali bodo 
v štirih disciplinah in s svojo prisotnostjo oplemenitili srednješolsko tekmovanje.  
 
 
V organizacijskem odboru se bomo potrudili, da se bodo vsi sodelujoči dobro počutili, da se bodo  
tekmovalci,  trenerji  in  vodje  ekip  lahko  posvetili  le  svojemu  delu  in  bodo  kar  najbolj  uspešni. 
Verjamemo, da bomo ponovno spremljali  lepo tekmovanje z razburljivimi boji  in da  je pred temi 
mladimi atleti še lepa športna prihodnost.  
 
 
Želimo vam veliko uspeha! 
 

 
Organizacijski odbor 

 

 
 
 
 
 



  
 

 

    

            

 
 

Predstavitev šole 
 
Začetki  izobraževanja  v Domžalah  segajo  v  leto  1921,  ko  je  oddelek Ministrstva  za  trgovino  in 
industrijo v takratni Kraljevini SHS ustanovilo Obrtno‐nadaljevalno šolo Domžale, ki  jo  je v prvem 
šolskem letu delovanja obiskovalo že 100 vajencev.  Vse do konca druge svetovne vojne je potekalo 
poklicno šolanje vajencev različnih strok, odvisno od potreb v gospodarstvu. Po vojni se je pokazala 
potreba tudi po srednje kvalificiranih usnjarjih in leta 1948 je bil ustanovljen Usnjarski tehnikum 
Domžale. Srednješolsko izobraževanje se je v Domžalah nenehno prilagajalo zahtevam v industriji 
in mnogim šolskim reformam, zato so se programi pogosto spreminjali, čemur so sledila tudi 
konstantna preimenovanja šol. V predhodnicah današnje šole so se dijaki izobraževali za različne 
poklice usnjarske in kovinarske stroke, krajši čas tudi za ekonomske poklice, v 80. letih pa so med 
izobraževalnimi programi ukinili ekonomsko usmeritev in uvedli usnjarsko konfekcijsko smer. 
  
V 90. letih preteklega stoletja je šola dobila ime, ki ga ima še danes – Srednja šola Domžale. 
Izobraževalni programi so se dopolnjevali z obrtnimi programi šolanja in programom Trgovec. Po 
pridobitvi poklica prodajalec dijaki lahko nadaljujejo izobraževanje v dvoletnem diferencialnem 
programu in si pridobijo naziv ekonomsko-komercialni tehnik. Takšno možnost imajo tudi dijaki 
strojništva, ki si pridobijo naziv strojni tehnik. Zaradi krize v usnjarski industriji pa je upadel interes 
za poklice v usnjarski stroki in petdeset let po ustanovitvi Usnjarskega tehnikuma se je 
izobraževanje usnjarjev prenehalo. 
 
Novo tisočletje je še pospešilo prizadevanja za pridobitev novih, zahtevnejših programov. V 
Domžalah je bila leta 2002 ustanovljena gimnazija, leta 2010 smo pričeli izvajati tudi program 
Tehnik računalništva. Današnja Srednja šola Domžale, edina srednja šola v mestu, je zavod z 
dvema organizacijskima enotama, in sicer Gimnazijo ter Poklicno in strokovno šolo. Na gimnazijo 
se vsako leto vpišeta dva polna oddelka, skupaj imamo torej osem oddelkov; na poklicni šoli se 
dijaki izobražujejo za poklice trgovec, avtoserviser in inštalater strojnih instalacij, v poklicno-



  
 

 

    

            

tehniških programih pa lahko pridobijo naziv ekonomski tehnik, strojni tehnik ali tehnik 
računalništva. 
 
Srednja šola Domžale se prilagaja tudi potrebam dijakom športnikov – torej dijakom, ki  se poleg 
rednega šolskega dela aktivno ukvarjajo s športom in so perspektivni ali vrhunski športniki v svojih 
starostnih kategorijah.           
 
Današnji utrip šole 
 
Šolo že nekaj let obiskuje dobrih 630 dijakov, ki so v približno enakem razmerju vključeni v štiri 
različne programe: gimnazijskega, strojniškega, ekonomskega in računalniškega. Vsi zaposleni na 
šoli se zavedamo, da današnja družba potrebuje aktivnega, sposobnega in odgovornega človeka, ki 
se prilagaja hitrim spremembam, zato vlagamo veliko energije v posodabljanje pouka in izvajanje 
dodatnih aktivnosti, pri katerih dijaki lahko čim bolj sproščeno razvijajo spretnosti in veščine ter 
ustvarjajo in krepijo pozitivno samopodobo.  
 
Pod mentorstvom nekaterih profesorjev na šoli potekajo številne interesne dejavnosti, in sicer 
računalniški, astronomski, šahovski, zgodovinski, bralni, debatni krožek. Dijaki se lahko 
fakultativno učijo ruščino. Pri pouku angleščine in likovne umetnosti sodeluje tudi tuja učiteljica. 
Poseben izziv za mlade je prav gotovo sodelovanje v programu MEPI (Mednarodno priznanje za 
mlade), kjer se morajo izkazati na štirih področjih: v športu, veščinah, prostovoljnem delu in 
odpravi.  
 
Srednja šola Domžale je vključena tudi v popularno Šolsko košarkarsko ligo, v kateri se fantje 
uspešno merijo z ostalimi šolami.  
 
V okviru šole se lahko dijaki udeležujejo šolskih, regijskih in državnih tekmovanj iz matematike, 
zgodovine, materinščine in tujih jezikov ter tekmovanja v tehniki prodaje; pripravljajo proslave, 
predstave, projekte in se poleg tega izobražujejo na taborih, delavnicah ter ekskurzijah doma in po 
svetu.  
 
Med zanimivimi dogodki na šoli so vsekakor LAN Party, obiski slovenskih besednih umetnikov, 
večeri ruske glasbe, literature in kulture … 
 
Tako številne dejavnosti na sicer relativno majhni šoli dokazujejo plodno sodelovanje med 
profesorji, dijaki in starši, saj dobro vemo, da je pogoj za uspeh sproščeno počutje vseh. Posebno 
pozornost namenjamo med predmetni povezavi, timskemu učenju in učenju z informacijsko 
komunikacijsko tehnologijo. Z dijaki na ta način celostno, strokovno poglobljeno in privlačno 
obravnavamo določeno temo, omogočimo jim aktivno sodelovanje pri pouku in samostojno 
raziskovanje na izbranem terenu. Takšna oblika učenja je seveda dosti zabavnejša in učinkovitejša 
kot klasični pouk v šolskih učilnicah.  
 



  
 

 

    

            

Ob omenjenih aktivnih oblikah izobraževanja se osebnostno bogatimo tako dijaki kot učitelji, zato 
jih bomo razvijali tudi v prihodnosti. 
                                                                                                           (Povzeto po prispevkih Tanje Stergar.) 
 

 

 

MEDNARODNA IZMENJAVA NA SREDNJI ŠOLI DOMŽALE 

V letošnjem šolskem letu je Srednja šola Domžale organizirala drugo mednarodno izmenjavo s 
klasično gimnazijo Francesco D'Aguirre iz mesta Salemi na Siciliji. Izmenjava je v Domžalah 
potekala med 14. in 21. Marcem, na Siciliji pa med 16. in 23. aprilom 2016.   

Izmenjave se je udeležilo 18 dijakov: 16 dijakov gimnazijskega programa, 2 dijaka pa iz programa 
tehnika računalništva.  

Poleg spoznavanja šole, kulture in tradicije Domžal, je bila rdeča nit programa šport in prosti čas. 
Tako smo v program izmenjave na Srednji šoli Domžale vključili ogled četrtkove tekme skokov v 
Planici, program dejavnosti na šoli pa so popestrile pevke skupine »Mara in ljudske pevke«. 

Tudi v prihodnjem šolskem letu bomo nadaljevali z  organizacijo mednarodne izmenjave, saj so se 
stkale globoke prijateljske vezi med vsemi udeleženci: med dijaki, starši in učitelji mentorji.  

Miranda Kabaj Vončina, prof. italijanskega jezika in Umetnostne zgodovine, koordinatorica 
izmenjave 

 
Šola, ki mi je blizu. 

 



  
 

 

    

            

 
 

JUMBO PLAKAT NA OGLASNEM PROSTORU V 
DOMŽALAH 

 
 
 

 
 



  
 

 

    

            

TEHNIČNE INFORMACIJE 
 
ORGANIZATOR: Zavod za šport RS Planica in Atletska zveza Slovenije 
 
 
IZVAJALEC: Srednja šola Domžale, Cesta talcev 12, 1230 Domžale (zemljevid) 
 
 
KRAJ TEKMOVANJA: Športni park Domžale, Kopališka 4, 1230 Domžale (zemljevid) 
 
 

DATUM TEKMOVANJA: sreda, 18. 5. 2016 

 
 
POGOJI IN PROGRAM TEKMOVANJA: Podrobna pravila in program tekmovanja so objavljeni 

v reviji Informator 1. 
 
 
ŠTARTNA  LISTA:  Štartna  lista  bo  objavljena  na  spletnih  straneh  Atletske  zveze  Slovenije  ‐ 
www.slovenska‐atletika.si,  Šport  mladih  ‐  sportmladih.net,  Srednje  šole  Domžale  ‐ 
http://www.ssdomzale.si in TIMING Ljubljana ‐ www.timingljubljana.si. 

 
 
TEHNIČNI SESTANEK: Sestanek vodij ekip bo ob 9. uri na Srednji šoli Domžale v učilnici 102. 

 



  
 

 

    

            

URNIK TEKMOVANJA 

9.00:  sestanek vodij ekip 

10.00:  slovesna otvoritev tekmovanja 

11.00:  pričetek tekmovalnega dela 
 
11.00:  tek na 2000 m (m), skok v daljino (ž), skok v višino (ž), skok v višino (m) in 
                suvanje krogle (m) 

11.15:  tek na 100 m (m)  predteki    

11.30:  tek na 100 m (ž)  predteki 
11.50:  tek na 400 m (m)  
12.10:  tek na 400 m (ž) 
12.15:  skok v  daljino (m), suvanje krogle (ž) 

12.30:  tek na 100 m (m)  finale SŠ Domžale 

12.35:  tek na 100 m (ž)  finale SŠ Domžale 

12.40:  tek na 100 m (m)  finale 
12.45:  tek na 100 m (ž)  finale   
12.55:  tek na 1000 m (m)     
13.00:  tek na 1000 m (ž) 
13.15:  štafeta 4 x 100 m (ž) 
13.25:  štafeta 4 x 100 m (m) 
 

13.45:  razglasitev rezultatov 

 

POSAMIČNA POTRDITEV NASTOPA NA PRIJAVNEM MESTU 
 
Prijavno mesto  bo  v  podhodu  na    glavni  stadion.  Vsi  nastopajoči morajo  na  prijavnem mestu 
potrditi  svoj  nastop  najkasneje  5  minut  pred  odhodom  s  prijavnega  mesta  na  tekmovališče. 
Razpored odhoda s prijavnega mesta je prilagojen  individualni predstavitvi finalistov v posamezni 
disciplini. 

 
   



  
 

 

    

            

Urnik odhoda s prijavnega mesta 
 
10.25:  skok v  daljino (ž) 
10.30:  skok v  višino (ž) in skok v  višino (m) 
10.35:  suvanje krogle (m) 
10.40:  tek na 2000 m (m) 

10.55:  tek na 100 m (m)  predteki 
11.10:  tek na 100 m (ž)  predteki 
11.35:  tek na  400 m (m) 
11.40:  skok v  daljino (m) 
11.50:  suvanje krogle (ž) 
11.55:  tek na 400 m (ž) 

12.15:  tek na  100 m (m)  finale SŠ Domžale 

12.20:  tek na 100 m (ž)  finale SŠ Domžale 

12.25:  tek na  100 m (m)  finale 
12.30:  tek na 100 m (ž)  finale 
12.35:  tek na  1000 m (m) 
12.40:  tek na  1000 m (ž) 
12.55:  štafeta  4 x 100 m (ž) 
13.05:  štafeta  4 x 100 m (m) 

 
ŠTARTNE ŠTEVILKE 
 

Prevzem štartnih številk v teku na 1000 m in 2000 m bo v prijavnici. 

DVIGOVANJE LETVICE 
 

Skok v višino za dijake: 150155160165170175180183186189192195198 … 
Skok v višino za dijakinje: 130135140145150155158161164167170173 … 
 
MERITEV IN OBDELAVA REZULTATOV 
 

Elektronsko merjenje časov in obdelavo rezultatov bo opravil TIMING Ljubljana. 

 



  
 

 

    

            

OBJAVA REZULTATOV 
 
Rezultati  končanih  disciplin  bodo  v  času  tekmovanja  objavljeni  na  oglasnih  deskah.  Rezultati 
tekmovanja  po  končanem  tekmovanju  bodo  objavljeni  na  spletnih  straneh  Športa  mladih 
sportmladih.net,  Atletske  zveze  Slovenije  www.slovenska‐atletika.si,  Srednje  šole  Domžale 
http://www.ssdomzale.si in Timinga Ljubljana www.timingljubljana.si, ter v zaključnem biltenu. 

 
 
PODELITEV PRIZNANJ IN NAGRAD 
Podelitev priznanj in nagrad bomo izvedli po končani posamezni disciplini in roku za pritožbe. 

 
Posebna nagrada za vsakega nastopajočega tekmovalca 
 
Vzajemna, d. v. z., sponzor Atletske zveze Slovenije, v znak uspešnega skupnega sodelovanja s 
slovensko atletiko vsem udeležencem POSAMIČNEGA PRVENSTVA SLOVENIJE ZA SREDNJE ŠOLE 
poklanja posebno nagrado. 
 
Udeleženci bodo deležni možnosti brezplačne sklenitve nezgodnega zavarovanja otrok in mladine 
za šolsko leto 2016/2017 pri Vzajemni zdravstveni zavarovalnici, d. v. z. 
 
V prijavnici bodo nastopajoči prejeli letak in kupon, na katerega posameznik lahko zapiše ime, 
priimek, naslov stalnega bivališča in datum rojstva. Kupon bo oddal v prijavnici ali poslal na naslov 
Atletske zveze Slovenije. 

 
SODNIŠKA SLUŽBA 
 
Sodnike delegira Zbor atletskih sodnikov Domžale. 

 
OMEJITEV NASTOPA 
 
Tekmujejo redno vpisani dijaki  in dijakinje, rojeni  leta 1997  in mlajši. Posamezni dijak ali dijakinja 
sme nastopiti le v eni disciplini in štafeti. 

 
   



  
 

 

    

            

PRITOŽBE 
 
Zoper sodniške odločitve je mogoče vložiti pisno pritožbo (Obrazec 6), in sicer najkasneje 20 minut 
po objavi dosežkov na oglasni deski  in s plačilom 10,00 EUR. Če  je pritožba upravičena, se denar 
vrne. 
Pritožbo  rešuje  pritožbena  komisija:  vodja  tekmovanja,  vodja  sodniške  službe  in  koordinator  za 
šolska atletska tekmovanja. Odločitev komisije je dokončna. 

 
NAGRADE 
 
Prvi trije v vsaki disciplini prejmejo medalje. Za najboljši rezultat (ocenjen po tablicah IAAF) bosta 
dijakinja in dijak prejela pokal.  

 
KONČNE DOLOČBE 
 
Na  tekmovanju  veljajo  pravila  za  atletska  tekmovanja.  Ponovno  bi  radi  poudarili,  da  morajo 
dijakinje/ dijaki na finalnem tekmovanju nastopati v šolskih dresih. Za razlago pravil  in razpisa na 
državnem finalu je pristojen koordinator za atletska šolska tekmovanja.  
Vsi udeleženci nastopajo na lastno odgovornost. 
 

 
PREHRANA 
Po  končanem  tekmovanju  vam  ponujamo  kosilo  v  restavraciji  PARK  (nasproti  stadiona), 
(restavracija park domžale). Kosilo po ceni 5,50 EUR na osebo lahko rezervirate pri Gregi Lipovšku 
(tel. 040 517 775) ali na naslovu  restavracija.park@siol.net) do ponedeljka, 17. 5. 2016. Na dan 
tekmovanja lahko izkoristite kosilo od 12.00 do 15.30 (razen v času podelitve). 
Jedilnik: puranji zrezek po dunajsko, pražen krompir, solata, 2 dcl soka. 
 

FOTOGRAFI 
 
Na  letošnjem  tekmovanju  bomo  za  vse  fotografe  uredili  akreditacijo.  Fotografi,  ki  želite 
fotografirati  samo  prireditev  na  samem  stadionu  predhodno  sporočite  do  torka  17.5.2016  do 
14.00 ure na elektronski naslov: gregor.cedilnik@guest.arnes.si. Akreditacijo prevzamete na dan 
sprejema ob 9.30 v učilnici 102 Srednje šole Domžale. 
   

DODATNE INFORMACIJE  
Tomaž Kališnik, vodja tekmovanja, tel. 041 538 225, e‐pošta: tomazkalisnik@gmail.com 
 



  
 

 

    

            

 

 
 

 
ORGANIZACIJSKI ODBOR 

 

Predsednik organizacijskega odbora:                       Marjan Ravnikar 
Člani:                                                                               Primož Škofic ‐ direktor 
                                                                                         Sašo Kukič ‐ učitelj ŠVZ 
                                                                                        Tomaž Kališnik ‐ učitelj ŠVZ 
                                                                                         Katja Dovč ‐ učiteljica ŠVZ 
                                                                                         Borut Jagarinec ‐ učitelj 
                                                                                        Tadej Trinko ‐ učitelj 
                                                                                         Uroš Križanič ‐ Zavod za šport                 
                                                                                         Domžale 
                                                                                         Tomaž Jarc ‐ AK Domžale 
 
Koordinator atletskih šolskih tekmovanj:                 Zdravko Peternelj 
 
Vodja tekmovanja:  Tomaž Kališnik ‐ učitelj ŠVZ 
 
 

   



  
 

 

    

            

TEHNIČNI ODBOR 
 
Tehnična služba:  Tomaž Kališnik   
 
Vodja sodniškega zbora:  Gregor Golja 
 
Vodja prijavnega mesta:  Dovč Katja 
   
Vodja otvoritve:  Marjan Ravnikar 
 
Vodja proglasitve:   Marić Martina Petra 
 
Sprejem gostov:   Primož Škofic, 
                                                                                        Marjan Ravnikar 
 
Tiskanje priznanj:  Borut Jagarinec 
 
Fotografije:  Gregor Cedilnik 
 
Meritev časov in obdelava podatkov:  TIMING Ljubljana   
    
Zdravstvena služba:    ZD Domžale  
 
Komisija za pritožbe:   Zdravko Peternelj 
  Tomaž Kališnik 
  Gregor Golja 
    

  



  
 

 

    

            

REKORDI ATLETSKIH TEKMOVANJ ZA SREDNJE ŠOLE  
(Stanje 09.10.2015) 

 
 
 

DIJAKI (1997 in mlajši) 
 

100 m 10.60 +0.5 ŠUŠTERŠIČ Matic-80 SŠELR, Ljubljana 02.06.1998 Ravne 
400 m 47.84  VONČINA Erik-90 SGLŠ Postojna 20.05.2010 Ljubljana 
1000 m 2:24.28  RUDOLF Žan-93 Srednja šola za farmacijo, kozmetiko 16.05.2012 Ljubljana 
    in zdravstvo, Ljubljana 
2000 m 5:19.91  PETRAČ Jan-95 Gimnazija Šentvid, Ljubljana 21.05.2014 Domžale 
4 x 100 m 42.28  GIMNAZIJA ŠENTVID, Ljubljana 25.05.2011 Ljubljana 
 Hajdu G.-92, Pirnat S.-92, Končina L.-94, Lindič Mit.-93 
Daljina (cona) 7.36 +1.2 ČEHOVIN Urban-93 Gimnazija Nova Gorica 22.05.2013 Ljubljana 
Višina 2.17  APOSTOLOVSKI Sašo-63 Gimnazija Šentvid, Ljubljana 03.06.1981 Celje 
 2.17  PREZELJ Rožle-79 Gimnazija Šiška, Ljubljana 02.06.1998 Ravne 
Krogla (5 kg) 21.31  PLEŠKO Nace-96 Gimnazija Šentvid, Ljubljana 21.05.2014 Domžale 
 
 
 
DIJAKINJE (1997 in mlajše) 
 

100 m  11.78 +1.0 SITAR Alja-92 Srednja šola in gimnazija Domžale 26.05.2009 Ljubljana 
400 m 54.23  POGOREVC Maja-96 Šolski center Slovenj Gradec (gimnazija) 20.05.2015 Domžale 
1000 m 2:46.36  MIŠMAŠ Maruša-94 Gimnazija Vič, Ljubljana 23.05.2012 Ljubljana 
4 x 100 m 48.15  GIMNAZIJA ŠIŠKA, Ljubljana  01.06.1994 Postojna 
   (Alibabič E., Čarman T., Langerholc B., Umnik M.)   
Daljina (cona) 6.14 +1.6 BEDRAČ Maja-99 Gimnazija, Ptuj 20.05.2015 Domžale 
Višina 1.82  OMERZU Lara-78 Gimnazija Brežice 21.05.2014 Domžale 
Krogla (3 kg) 16.67  AVBELJ Manca-96 Srednja frizerska šola, Ljubljana 21.05.2014 Domžale 
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