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»NI ŽIVLEJA BREZ VELEJA« 
 
»Ni živleja brez Veleja« prepeva pevec 6pack Čukur in z veseljem tudi vsi velenjčani, ponosni 
na svoje mesto. Velenje je sodobno , mlado evropsko mesto, ki letos praznuje 60 let obstoja. 
Odlikuje ga medkulturna odprtost. Leži v vzhodnem delu Šaleške doline in je eno najmlajših 
slovenskih mest, v katerem živi skoraj 33 tisoč prebivalcev.  

Velenje je zaposlitveno, upravno in izobraževalno središče Savinjsko-šaleške regije. S svojo 
moderno arhitekturno izbranostjo je Velenje drugačno od drugih slovenskih mest. Ni zraslo iz 
starega mestnega jedra, nima strnjenih ulic, odprto in zeleno postavlja nova merila. Očarajo ali 
začudijo zlasti prosto stoječi objekti z ravnimi strehami, velike zelenice, obširna območja, 
namenjena pešcem.  

Velenje je tudi mesto velikih gospodarskih sistemov (Gorenje, Premogovnik Velenje, Esotech in 
drugi),  opremljeno s sodobno infrastrukturo. Je eno izmed najmočnejših gospodarskih središč 
Slovenije. Stebri velenjskega gospodarskega razvoja so energetika, kovinsko-predelovalna in 
gradbena industrija,  v zadnjem času pa tudi specializirane storitve s področja okoljskih 
tehnologij in  industrijskega dizajna. Je mesto priložnosti, sožitja, športa, kulture in glasbe. 
Zgovorno je z zanimivo zgodovino, bogato s kulturnozgodovinskimi spomeniki in naravnimi 
znamenitostmi, predvsem pa z dogodki in ljudmi, ki vas prijazno vabijo in z veseljem 
pričakujejo. 

Velenje je tudi športno mesto.  Občani in občanke se dobro zavedajo, kako pomemben je šport 
za dobro počutje in kvalitetno življenje. Prepričani smo, da sta množičnost in vrhunskost v 
športu enako pomembni in neločljivo povezani. Skozi vse leto se v mestu odvijajo 
najrazličnejša športna tekmovanja vseh nivojev, tako klubskih, kot tudi mednarodnih.  

Ker letos Velenje praznuje 60 let, smo v Velenju še toliko bolj veseli in ponosni, da smo letos 
organizator tako velike šolske prireditve. 

            



 

                                                                        

 

 
GOSTITELJA - ŠPORTNA ZVEZA VELENJE IN  ATLETSKI KLUB VELENJE

  
Atletski klub Velenje  je bil ustanovljen leta 1968 in je skozi vso bogato zgodovino v kateri 
je imel vrsto uspehov tako na domačih kot mednarodnih tekmovanjih, postal eden vodilnih 
atletskih kolektivov v Sloveniji. V svojem delovanju izstopa kot organizator, kar priča jubilejni 
Mednarodni EA miting, ki je edina prireditev s tem statusom v Sloveniji, organizacija kar dveh 
EP v krosu in številnih prvenstev Slovenije.  
V petdesetih letih delovanja pa smo bili priča tudi mnogim odličnim tekmovalnim dosežkom, 
tako v ekipnih nastopih, kakor tudi v posamezni konkurenci.  
V naši atletski šoli, ki deluje uspešno že vrsto let, so pričeli prve atletske korake številni  
odlični atleti. Med mnogimi posamezniki, ki so bili člani državnih reprezentanc, državni prvaki 
in nosilci kolajn, tako na domačih kot tudi mednarodnih tekmovanjih, pa je najvidnejša 
predstavnica Jolanda Čeplak-Batagelj, svetovna rekorderka na 800 m v dvorani.  
Poseben poudarek daje klub vzgoji mladih atletov. Naše delo z njimi  je načrtno, sistematično 
in dolgoročno naravnano. Že vrsto let  prakticiramo kontinuiran sistem vadbe t.i. atletske šole, 
ki pokriva vse starostne skupine, od 4. leta starosti dalje,  pa vse do mladincev.  
Tako imamo na podlagi sistematičnega dela odličen podmladek. Od kategorije U12, kjer 
začnemo otroke usmerjati v tekmovalno atletiko, naši atleti osvajajo slovenska odličja in 
odlično uvrščajo tudi na ekipnih tekmovanjih.  Prav tako imamo lepo število reprezentantov in 
kategoriziranih športnikov, ki bodo v prihodnjih letih zagotovo pustili svoj pečat v slovenski 
atletiki. 
 
Športna zveza Velenje je občinska športna zveza, ki se je preoblikovala iz Zveze telesno 
kulturnih organizacij in deluje od 09.01.1991. Združuje športna društva na območju občine 
Velenje. Športna zveza občine Velenje: 

 povezuje športna društva in klube v občini Velenje, 
 propagira športno dejavnost med občani, 
 spodbuja usposabljanje strokovnih kadrov za opravljanje strokovnega dela v športu, 
 pospešuje in razvija množičnost v športu, zlasti na področju športa mladih in športne 

rekreacije ter s tem vpliva na ohranjanje in krepitev zdravja ter jih navaja na smotrno 
in aktivno izrabo prostega časa, 

 pospešuje razvoj kakovostnega in vrhunskega športa in nudi pomoč za doseganje 
vrhunskih dosežkov, 

 usklajuje delo Športnih društev, združenih v Zvezo in opravlja skupne naloge na tem 
področju, 

 spodbuja dogovarjanje o vseh za šport pomembnih vprašanjih med športnimi društvi in 
deluje po načelu enakopravnosti vseh članov Zveze, 

 organizira različne športne aktivnosti, 
 obvešča javnost o športnih aktivnostih v občini Velenje, 
 razvija in krepi stike s športnimi zvezami in organizacijami v sosednjih občinah, regijah, 

državi ter s slovenskimi športnimi organizacijami v zamejstvu, kot tudi s sorodnimi 
športnimi organizacijami sosednjih držav, 

 z drugimi športnimi zvezami se povezuje v Olimpijski komite Slovenije združenje 
športnih zvez, 

 skrbi za arhiviranje pomembnih dokumentov s področja športa v občini Velenje. 



 

                                                                        

 

 
 

 
 

KULTURNI PROGRAM – PIA KATARINA KREMŽAR 

                                     
   

Pia Katarina Kremžar, dijakinja 2.letnika športne gimnazije, tekmovalka in trenerka Sinhronega Kluba 
Rusalka Velenje, velika ljubiteljica športa,  v prostem času se ukvarja z glasbo in plesom,  predstavila pa se 
bo tudi s svojo avtorsko pesmijo » UNSTOPPABLE«, katere video si lahko pogledate na povezavi: 
https://www.youtube.com/watch?v=p3lW4JtDLj0 
 
 



 

                                                                        

 

 
ŠOLSKI EKIPNI KROS 

 
PRVENSTVO SLOVENIJE V KROSU ZA OSNOVNE ŠOLE, OSNOVNE ŠOLE S PRILAGOJENIM 

PROGRAMOM IN SREDNJE ŠOLE 
 

Organizatorja 
Zavod za šport RS Planica in Atletska zveza Slovenije 
Informacije: Zdravko Peternelj, Atletska zveza Slovenije, 
Letališka cesta 33c, 1122 Ljubljana, 
tel.: 01/520-69-12, 031/20-30-10 
e-pošta: zdravko.peternelj@atletska-zveza.si 
 
Izvajalec 
Izvajalec tekmovanja sta Športna zveza Velenje in  Atletski klub Velenje. 
 
Datum in kraj tekmovanja 
Četrtek, 18. april 2019 ob 10.30 uri na TRC Jezero Velenje. 
 
Prijave 
Rok za prijavo je ponedeljek, 15. april 2019 do 12.00 ure. 
Prijava ekipe in posameznikov ter obveščanje o tekmovanju potekata skladno s skupnimi pravili ŠŠT 
(prek spletne aplikacije). 
Šola lahko za vsako kategorijo (letnik) prijavi neomejeno število tekmovalcev, za ekipno razvrstitev pa se 
upoštevata uvrstitvi dveh (2) najuspešnejših tekačev ali tekačic. Prijave posameznikov se bodo izjemoma 
upoštevale. 
 
                     Urnik tekmovanja, kategorije in proge 

08.30 – 10.00 Ogled proge 
09.00 – 10.30 Prevzem štartnih številk 
10.30 – 10.50 Otvoritev tekmovanja in kratek kulturni program  
11.00 Dijakinje, letnik 2002 in mlajše 1500 m  
11.00 Dijakinje, letnik 2000 in 2001 1500 m 
11.10 Dijaki, letnik 2002 in mlajši 2000 m 
11.10 Dijaki, letnik 2000 in 2001 2000 m 
  

11.30 *  Predšolski otroci in 1. razred 9-letke 500 m 
11.35 *  Učenci, letnik 2011 500 m 
11.40 *  Učenke, letnik 2011 500 m 
11.45 *  Učenci, letnik 2010 500 m 
11.50 *  Učenke, letnik 2010 500 m 
11.55 *  Učenci, letnik 2009 500 m 
12.00 *  Učenke, letnik 2009 500 m 
12.00 Razglasitev ekipnih dosežkov za srednje šole  
   

12.10 Učenci OŠPP, letnik 2003 in mlajši 1000 m 
12.10 Učenke OŠPP, letnik 2003 in mlajše 1000 m 
12.45 Razglasitev ekipnih dosežkov za OŠPP  
   

12.20 Učenci, letnik 2008 1000 m 
12.30 Učenke, letnik 2008 1000 m 
12.40 Učenci, letnik 2007 1000 m 
12.50 Učenke, letnik 2007 1000 m 
13.00 Učenci, letnik 2006 1000 m 
13.10 Učenke, letnik 2006 1000 m 
13.20 Učenci, letnik 2005 1500 m 
13.30 Učenke, letnik 2005 1000 m 
13.40 Učenke, letnik 2004 1000 m 
13.50 Učenci, letnik 2004 1500 m 
14.30 Razglasitev ekipnih dosežkov za osnovne šole  



 

                                                                        

 

 
 
*  Tek je namenjen učencem in učenkam prvega triletja in je netekmovalnega značaja (dosežkov ne 

bomo objavljali). 
 
Opozorilo 
Nastop v tekaški športni obutvi – “šprintericah” in nogometni športni obutvi – »kopačkah«, ni dovoljen. 
Učenci in učenke OŠ tekmujejo izključno v svoji starostni kategoriji. 
 
Ekipno točkovanje šol v posameznih kategorijah – velja za OŠ 
Vrstni red ekip v posamezni kategoriji se določi na podlagi negativnega seštevka točk: prvouvrščeni dobi 
1 točko, drugouvrščeni 2 točki, tretjeuvrščeni 3 točke, itd. Pri OŠ zmaga šola z najmanjšim seštevkom 
točk dveh (2) učencev in učenk (skupna kategorija). 
Če imata dve ali več šol enako število točk, odloča o vrstnem redu uvrstitev slabšega - drugouvrščenega 
tekmovalca oziroma tekmovalke šole. Točkuje se samo popolne ekipe. 
 
Vseekipno točkovanje šol - velja za OŠ 
Za vseekipni vrstni red se upošteva osem (8) najboljših uvrstitev šole v tekmovalnem delu (ne glede na 
kategorijo in ne glede na spol). Zmaga šola z najmanjšim številom točk. V primeru enakega števila točk 
odločajo o uvrstitvi šole višje uvrstitve tistih, ki so se upoštevali za točkovanje. 
 
Ekipno točkovanje šol v posameznih kategorijah – velja za SŠ 
Vrstni red ekip v posamezni kategoriji se določi na podlagi negativnega seštevka točk: prvouvrščeni dobi 
1 točko, drugouvrščeni 2 točki, tretjeuvrščeni 3 točke, itd. Zmaga ekipa z najmanjšim seštevkom točk 
dveh (2) dijakov ali dijakinj. 
V primeru enakega števila točk dveh ali več šol, odloča o vrstnem redu uvrstitev slabšega - 
drugouvrščenega tekmovalca oziroma tekmovalke šole. Točkuje se samo popolne ekipe. 
 
Vseekipno točkovanje šol – velja za SŠ 
Vseekipnega zmagovalca, ločeno za dijake in dijakinje, dobimo s seštevkom ekipnih končnih vrstnih 
redov šol v posameznih kategorijah. Prvouvrščena ekipa šole v posamezni kategoriji prejme toliko točk 
kot je uvrščenih ekip, drugouvrščena prejme 1 točko manj, tretjeuvrščena 2 točki manj, itd. Zmaga šola 
z največjim seštevkom točk. Če je seštevek enak, odloča večje število prvih mest v ekipnem tekmovanju 
šol. Točkuje se samo šole s popolnimi kategorijami. 
 
Sodniška služba 
Sojenje opravljajo sodniki iz Zbora atletskih sodnikov Velenje. 
 
Priznanja 
Posamezniki do 3. mesta prejmejo medalje. 
Prvouvrščena ekipa v posamezni kategoriji prejme plaketo. 
Prve tri uvrščene šole v vseekipnem točkovanju prejmejo pokale. 
 
Posebno določilo 
Nastopanje v klubskih dresih ni dovoljeno. 
 
 

 

 

 

 



 

                                                                        

 

 
ORGANIZACIJSKI ODBOR 

 
Predsednik:   Bogdan Plaznik 

Podpredsednik:  Katja Geršak 

Vodja tekmovanja:  Natalija Bah 

Člani:    Nik Lemež 

    Jerneja Smonkar 

    Anja Ramšak 

     

 
 

IZVEDBA TEKMOVANJA 
 
Vodja tekmovanja:    Natalija Bah 

Napovedovalec:    Robert Herga 

Vodja tajništva:    Jerneja Smonkar 

Vodja tehnične službe:   Ivan Lampret 

Vodja prijavnice:    Majda Areh 

Meritve časov in obdelava podatkov: Protime d.o.o. 

Vodja sodniške službe:   Matija Molnar 

Vodja protokola in proglasitev:  Anja Ramšak 

Promet, parkiranje, redarstvo:  Športna zveza Velenje, MOV, PGD Velenje 

Varovanje:     HTZ Varovanje 

Vodja zdravstvene službe:  Zdravstveni dom Velenje 

Vodja štarterske ekipe:   Štefan Obal 

Pritožbena komisija:    Zdravko Peternelj 

      Natalija Bah 

      Matija Molnar 

 
 
 
 
 
 



 

                                                                        

 

 
TEHNIČNA NAVODILA 

 

TEHNIČNI SESTANEK 

Tehnični sestanek vodij ekip bo v četrtek, 18. aprila 2019, ob 10:10, ob recepciji kampa, kjer 
je tajništvo tekmovanja. 

TAJNIŠTVO 

Tajništvo tekmovanja se nahaja na prireditvenem prostoru in je ustrezno označeno (glej 

načrt tekmovališča). 

Na dan tekmovanja prične z delom ob 9:00. Vodje ekip prevzamejo štartne številke v 

tajništvu. Tehnična navodila bodo izobešena na oglasni deski, ki se nahaja v neposredni 

bližini tajništva.  

V tajništvu tekmovanja morajo vodje ekip sporočiti vse spremembe o udeležencih (morebitne 

zamenjave). Prijavljeni v tekmovalnem delu lahko nastopajo samo v svoji starostni 

kategoriji. 

Tekmovanje se odvija po urniku, ki je objavljen v štartni listi in je izobešena na oglasni deski.  

Vodje ekip vlagajo pisne pritožbe v tajništvu tekmovanja. 

OTVORITEV TEKMOVANJA 

Otvoritev tekmovanja bo v četrtek, 18. aprila 2019, ob 10.30, ob podelitvenem odru 

prireditvenega prostora.  

GARDEROBE 

 

Garderobe so zagotovljene v recepciji kampa TRC jezero, ki je v neposredni bližini 

prireditvenega prostora. Garderobe bodo označene z napisi (posebej za moške in ženske 

tekmovalce).  

 

Organizacijski odbor ne jamči za garderobo in osebne predmete tekmovalcev v slačilnicah. 

V primeru dežja bodo garderobe in ogrevanje zagotovljeno v Beli dvorani ob prireditvenem 

prostoru. 

 

 



 

                                                                        

 

 

TERENI ZA OGREVANJE 

 
Ogrevanje pred tekmovanjem je možno na vseh travnatih površinah, ki niso del tekmovališča, 

na peščenih poteh TRC Jezero. 

PRIJAVNICA 

 
Prijavnica se nahaja za štartnim prostorom (glej načrt tekmovališča). Tekmovalci se morajo 

javiti v prijavnici v dresih in s pripetimi štartnimi številkami 15 minut pred nastopom v svoji 

starostni kategoriji. 

Na štartno črto jih pozove štarter in uradni napovedovalec tik pred štartom posamezne 

kategorije. 

MERITVE ČASOV IN OBDELAVA PODATKOV 

 
Meritve časov in obdelavo podatkov bo opravil PROTIM.E d.o.o. 

REZULTATI 

 
Rezultati bodo objavljeni preko napovedovalca in na oglasni deski, ki se nahaja v neposredni 

bližini tajništva. Bilten z rezultati in fotografijami, bo objavljen na spletni strani Zavoda za 

šport RS Planica, Atletske zveze Slovenije in Atletskega kluba Velenje, v nekaj dneh po 

tekmovanju. 

PROGLASITVE 

 

Po nastopu vsake kategorije bo takoj po objavi uradnih rezultatov izvedena proglasitev in 

podelitev medalj prvo trem uvrščenim. 

Ekipne proglasitve po kategorijah bodo 20 minut po končanih tekih posamezne kategorije.  

Vseekipnega zmagovalca (posebej za OŠ in posebej za SŠ) dobimo s seštevkom ekipnih 

končnih vrstnih redov šol v posameznih kategorijah. Proglasitev vseekipnega zmagovalca za 

srednje šole bo najkasneje do 12. ure. Proglasitev vseekipnega zmagovalca za osnovne šole bo 

ob 14.30. 

MEDICINSKA SLUŽBA 

 
Medicinska služba je zagotovljena v času tekmovanja in se nahaja na prireditvenem prostoru 

ob cilju. 



 

                                                                        

 

 

UGOVORI IN PRITOŽBE 

 
Ugovori se posredujejo vodji sodniške službe. Pritožba se vlaga pri vodji tajništva v tajništvu 

tekmovanja (obrazec 6), takoj po končani tekmi ali 10 minut po objavi  rezultatov. Pritožbo 

takoj obravnava pritožbena komisija.  

DOSTOP DO TEKMOVALIŠČ 

 
Dostop na tekmovališča imajo samo tekmovalci in uradne osebe organizatorja. 

PARKIRNI PROSTORI 

Parkirni prostori bodo zagotovljeni neposredno ob prireditvenem prostoru ter na velikem 

parkirišču Industrijske cone Velenje (glej načrt tekmovališča). Promet na parkirišču bodo 

usmerjali člani PGD Velenje. 

OPOMBE 

Tekmovalci, gledalci in ostali udeleženci sodelujejo na tekmovanju na lastno odgovornost. Za 

morebitne poškodbe ali kraje pred, med in po tekmovanju organizator ne odgovarja.  

V netekmovalnem delu bodo z otroki za motivacijo tekli trije do štirje vojaki slovenske vojske.  

Prireditev je javnega značaja, zato je lahko snemana in fotografirana. Material je lahko 

objavljen v medijih. Rezultati so javno objavljeni. Kontaktna številka: 041 791 197. 

 



 

                                                                        

 

 

PROŠNJA ZA VODJE EKIP 

Vse vodje ekip vljudno prosimo, da: 

- učenci, učenke, dijaki in dijakinje nastopajo v šolskih dresih, 

- upoštevate urnik tekmovanja in pridete na štartni prostor ob napovedani uri, 

- tekmovalci po končanem teku takoj zapustijo ciljni prostor in gredo na prostor za 

gledalce, 

- se tekmovalci po nepotrebnem ne zadržujejo v garderobah, pač pa da čim hitreje 

prostor prepustijo ostalim, 

- si tekmovalci štartne številke pripnejo na prsi (4 sponke), 

- vestno upoštevate vsa navodila organizatorja. 

OPIS PROGE 

Proga poteka po travnatih površinah TRC jezero. Osnova proge je kilometrski krog, ki je 

označen z rdečo črto. Od starta proga poteka po travnati površini. 

Kategorije, ki tečejo 500m, prečkajo kilometrski krog približno po sredini. 500 m krog je 

označen z rumeno.  

Kategorije, ki tečejo 1500m, najprej tečejo manjši krog (500m). Po pretečenem prvem krogu 

se mimo cilja usmerijo preko štartnega prostora v drugi krog (označeno z rdečo barvo). 

Kategorije z dolžino proge 2000m tečejo dva kroga. Po prvem krogu se mimo cilja usmerijo 

preko štartnega prostora v drugi krog (označen z rdečo barvo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                        

 

 
NAČRT TEKMOVALIŠČA 

 
 

 

 

 

*V Beli dvorani bodo urejene garderobe le v primeru dežja.  

*V restavraciji Jezero se je možno dogovoriti za kosilo – kontakt: (03) 586 64 62 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                        

 

 

 

Posebna nagrada za vsakega nastopajočega tekmovalca 

 
Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d. v. z., bronasti sponzor Atletske zveze Slovenije, v 
znak uspešnega skupnega sodelovanja s slovensko atletiko udeležencem ŠOLSKEGA EKIPNEGA 
KROSA – PRVENSTVA SLOVENIJE V KROSU ZA OSNOVNE ŠOLE, OSNOVNE ŠOLE S 
PRILAGOJENIM PROGRAMOM IN SREDNJE ŠOLE poklanja posebno nagrado. 
 
Udeleženci bodo deležni možnosti brezplačne sklenitve nezgodnega zavarovanja otrok in 
mladine za šolsko leto 2019/2020 pri Vzajemni zdravstveni zavarovalnici, d. v. z. 
 
Pristopnico za sklenitev brezplačnega nezgodnega zavarovanja bodo udeleženci prejeli na dan 
tekmovanja s strani vodje ekipe. 
 
Podpisano soglasje se pošlje na naslov Atletske zveze Slovenije. Do zavarovanja so upravičeni 
samo tisti, ki bodo nastopili v tekmovalnem delu. 
 



 

                                                                        

 

 

DOSTOP DO TEKMOVALIŠČA 

 
Vhod na prizorišče bo mogoč iz ceste Simona Blatnika (vhod pri Beli dvorani ali kampu Jezero) 

in s Koroške ceste (parkirišče med prizoriščem in restavracijo Jezero). 

 

Navodila za prihod na parkirišče: 

 

Prihod iz smeri Ljubljana, Maribor:  

Po prihodu v Velenje, pri prvem krožišču peljete naravnost in ga zapustite na drugem izvozu. 

Pot nadaljujete naravnost po Foitovi cesti do prvega semaforiziranega križišča, kjer zavijete 

desno. Peljete ves čas po prednostni cesti (cesta Talcev) do drugega semaforiziranega križišča, 

kjer nadaljujete pot še vedno naravnost, po prednostni cesti do krožišča, ki ga zapustite na 

tretjem izvozu. Po Kidričevi cesti nadaljujete pot ob Sončnem parku, nato naslednje krožišče 

zapustite na drugem izvozu. Vožnjo nadaljujete naravnost po Koroški cesti in prispete do TRC 

jezero, kjer vas bodo člani PGD usmerili na parkirišče. 

 

Prihod iz smeri Dravograda: Po prihodu v Velenje peljete skozi predor in skozi mesto po  

Šaleški cesti, vse do prvega križišča, kjer zavijete desno. Nato pot nadaljujete po Kidričevi 

cesti do prvega krožnega križišča, ki ga zapustite na prvem izvozu (smer desno). Peljete 

naprej po Kidričevi cesti, ob Sončnem parku in drugo krožno križišče zapustite na drugem 

izvozu (smer naravnost). Nadaljujete naravnost po Koroški cesti in prispete do TRC jezero, kjer 

vas bodo člani PGD usmerili na parkirišče.  

 

Za  avtobuse je obvezen dostop preko Koroške ceste do restavracije Jezero, kjer je 

na karti označeno obračališče za avtobuse. Pri restavraciji Jezero ali Beli dvorani 

tekmovalci in spremljevalci izstopijo in se napotijo peš do tekmovališča. Šofer avtobusa 

nadaljuje pot do parkirišča na Industrijski coni, ki  je označeno na karti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                        

 

 

 

 

NAČRT DOSTOPA DO TEKMOVALIŠČA 


