PODPIS POGODB MED ATLETSKO ZVEZO SLOVENIJE, ATLETI
VRHUNSKE IN INTERNACIONALNE SELEKCIJE, TRENERJI IN
PREDSEDNIKI KLUBOV
Atletska zveza Slovenije, 25. februar 2016
Atletsko tekmovalno sezono 2016 bodo zaznamovale predvsem poletne Olimpijske igre
v Riu (12.–21. 8. 2016), na katerih bo atletika med najbolj množično zastopanimi športi
slovenske olimpijske odprave. Med kandidati Olimpijskega komiteja Slovenije za nastop
na Olimpijskih igrah je 14 atletov: Martina Ratej, Luka Janežič, Robert Renner, Maja
Mihalinec, Sabina Veit, Maruša Mišmaš, Žan Rudolf, Tina Šutej, Matija Muhar, Barbara
Špiler, Marina Tomić, Jan Petrač, Anton Kosmač in Daneja Grandovec.
V članski kategoriji bo v ospredju tudi Evropsko prvenstvo v Amsterdamu (6.–10. 7.
2016), za katero ima izpolnjeno normo že 13 slovenskih atletov (Luka Janežič, Žan
Rudolf, Robert Renner, Nejc Pleško, Matija Muhar, Maja Mihalinec, Martina Ratej, Sabina
Veit, Maruša Mišmaš, Maruša Černjul, Tina Šutej, Veronika Domjan in Barbara Špiler).
V zimskem delu sezone je pred vrati 16. Svetovno prvenstvo v dvorani za člane, ki bo
v ameriškem Portlandu od 17.–20. marca 2016, na katerem ima slovenska atletika
trenutno 3 kandidate (Maja Mihalinec, Luka Janežič, Marina Tomić) ter 16. Evropski
zimski pokal v metih (Arad, Romunija, 12.–13. marec 2016), za katerega je rok za
izpolnitev norm 2. marec 2016.
V mlajših kategorijah sta za naše atlete najpomembnejši tekmovanji 16. Svetovno
prvenstvo za mladince in mladinke (Bydgoszcz, Poljska, 19. – 24. 7. 2016) in 1.
Evropsko prvenstvo za mlajše mladince (Tbilisi, Gruzija, 14.–17. 7. 2015).
Na podlagi predloga strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije je Upravni odbor
Atletske zveze Slovenije na svoji 52. seji potrdil dokument »Atletika 2016«.
»Atletika 2016« je temeljni dokument, ki vsebinsko in finančno opredeljuje strokovno
dejavnost Atletske zveze Slovenije v letu 2016. Atleti bodo razvrščeni v sledeče razrede,
glede na kakovost doseženega rezultata in sklep Strokovnega sveta Atletske zveze
Slovenije:
 Vrhunska selekcija
 Internacionalna selekcija





Vmesna selekcija (del te selekcije je tudi ekipa maratoncev)
Nacionalna selekcija
Mlada selekcija

Ob podpisu pogodb so predstavniki slovenske atletike podali izjave, ki
napovedujejo razburljivo in uspešno atletsko leto:
ROMAN DOBNIKAR, predsednik Atletske zveze Slovenije
"Današnji dan bi označil kot izjemen za slovensko atletiko in predstavlja lep uvod v
pomembno olimpijsko sezono. Vesel sem, da bomo priča podpisu pogodb z glavnimi
tvorci slovenskih atletskih uspehov – našimi najuspešnejšimi atleti, njihovimi trenerji in
predsedniki klubov. Skupaj in v tvornem sodelovanju z v prvi vrsti Strokovnim svetom,
atleti in svetom atletov nam je letos uspelo že v februarju dokončati odgovorno delo. To
je ogledalo profesionalnega pristopa, zavzetosti in konstruktivnega dialoga, torej nove
prakse v slovenski atletiki, ki se je v tej ključni situaciji izkazala za zelo pozitivno. Naši
atleti in atletinje s tem dobivajo boljše pogoje, da se v miru pripravljajo na atletsko leto
2016 in se lahko osredotočajo na doseganje čim boljših rezultatov v eni od sezon, ki bo
ključna za prihodnost kraljice športov v Sloveniji.
Prizadevamo si, da na področju vrhunske atletike sledimo našim najboljšim atletinjam in
atletom. Imajo visoke cilje, za doseganje pa je potreben tudi hiter odziv zveze. Sredstva
bodo letos izplačana na dan podpisa pogodb.
Upamo, da bo prispevek Atletske zveze Slovenije pomemben kamenček v mozaiku
njihove uspešne športne zgodbe, ki jo podpirajo tudi atletska društva, torej člani zveze in
vzgajajo vrhunske športne talente. Sredstva, ki jih namenjamo za pogodbe in priprave
letos znašajo 215.000 EUR, kar je več kot je bilo načrtovano v lanskem letu. Prav tako
bomo dodatno omogočili sistem koriščenja meritev in strokovnih svetovanj.
Pogodbe za leto 2016 bo podpisalo 25 atletinj in atletov, v mladi selekciji je 38 atletinj in
atletov. Potnike na prvenstva in mednarodna tekmovanja v mlajših starostnih kategorijah
podpiramo s pripravami. Tako je vsak, ki izpolni normo, del sistema podpore zveze.
Z letošnjim letom se končuje olimpijski ciklus. Pri načrtovanju novega bo potrebno
upoštevati razvojni potencial mladih in najti primeren model prenosa izjemnih znanj
izkušenejših atletov na mladi rod. V zadnjem obdobju smo v slovenski atletiki priča

menjavi generacij. Izjemno smo veseli velikega števila uspešnih mladih atletov in
atletinj, to je naš ključni razvojni potencial in največja primerjalna prednost na
konkurenčnem športnem trgu v Sloveniji. Zavedamo se, do bo do dobrih rezultatov prišlo
le s trdim delom in zagotovitvijo ustreznih pogojev, k tem pa mora prispevati tudi
Atletska zveza Slovenije s svojim transparentnim in aktivnim delovanjem. Na tej točki
smo priča temeljitemu razmisleku o prihodnosti atletike. Veseli pa me, da se tudi v
strukturi naših najpomembnejših organov in delovnih teles dogajajo pozitivni premiki in
kadrovske osvežitve, ki bodo pomembne za nadaljnji razvoj slovenske atletike.
Pomembno je, da smo za predsednika strokovnega sveta izbrali Vladimirja Keva, ki je
preizkušen vrhunski atletski strokovnjak. Ko je privolil v sodelovanje, je pokazal, da v
slovenski atletiki prepoznava dolgoročno in uspešno zgodbo. Veseli pa me tudi, da smo s
povabilom za sodelovanje Primožu Kozmusu, najboljšemu atletu v slovenski zgodovini,
uspeli z našo željo po združevanju.
Z vnovičnim sodelovanjem dveh najpomembnejših akterjev zgodovinskih uspehov
slovenske atletike želimo dokazati pripravljenost in voljo, da si je potrebno v dobro
slovenske atletike podati roke. Ob tem pa bi rad izpostavil tudi delo Martina Steinerja, ki
je celo desetletje zvesto, predano in neutrudno opravljal delo vodje slovenske atletske
stroke. Njegov entuziazem in ljubezen do atletike pa ostajata tudi naš navdih in
motivacija za naprej. Ob tej priložnosti Martinu izrekam iskreno zahvalo celotne
slovenske atletike.
Poleg uspehov na vrhunski ravni, strukturnih in organizacijskih sprememb pa smo v
zadnjem obdobju priča porastu zanimanja za naš šport tudi med otroci, mladino ter
izjemnemu porastu rekreativnih oblik atletike in atletike kot zdravega načina življenja.
Slovenska atletika dobiva pravo mesto med športi, ki si ga tudi zasluži."
VLADIMIR KEVO, predsednik strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije, je
komentiral njegovo videnje sezone 2016: »Za slovensko atletiko bodo v letu 2016 prav
gotovo v ospredju Olimpijske igre v Riu de Janeiru, zato letu 2016 pravimo kar
Olimpijsko leto. Normo za to najprestižnejše ter hkrati najzahtevnejše tekmovanje je do
danes izpolnilo že 9 naših atletov, kar je zelo razveseljujoč podatek, ki nas trenutno
umešča na vrh slovenskih olimpijskih kandidatov za Rio med individualnimi športi po
številčnosti. Nadejamo pa se še kakšnega potnika, tako da ciljamo na število vsaj 10
atletov, kar je za slovensko atletiko ob zelo zaostrenih normah izjemen in pohvale vreden
uspeh. Za primerjavo - na zadnjih olimpijskih igrah v Londonu, ko so veljale še Bnorme, je nastopilo 12 slovenskih predstavnikov, tako da nas trenutno stanje navdaja z
optimizmom. Razveseljivo je tudi dejstvo, da je se je lani povprečna starost naših

predstavnikov na največjih tekmovanjih zelo znižala, kar velja tudi za potnike v Rio. Ob
tem velja omeniti, da bodo mlade spremljali tudi nekateri starejši in izkušenejši
tekmovalci, pomembne bodo izkušnje naše redne udeleženke na največjih tekmovanjih,
Martine Ratej.
Najpomembnejše tekmovanje zimske sezone bo svetovno dvoransko prvenstvo v ZDA,
za katerega je mednarodna atletska zveza prav tako zelo poostrila norme. Zavedamo se
tudi, da je atletom ob evropskem prvenstvu in olimpijskih igrah izjemno težko načrtovati
kar tri vrhunce forme v eni sami sezoni, zato na tekmovanju verjetno ne bodo nastopili
vsi, ki že imajo izpolnjeno normo za nastop.
Dober mesec pred olimpijskimi igrami je na sporedu tudi evropsko člansko prvenstvo v
Amsterdamu. Tekmovanje je časovno kot naročeno za preizkus tekmovalne
pripravljenosti in norm atletov pred Olimpijskimi igrami, na katere se lahko potem v
mesecu dni v miru pripravijo. Zaradi priprav na Olimpijske igre bodo nekateri atleti
premišljevali glede nastopa na obeh tekmovanjih, kar je lahko dobra priložnost za vse
tiste, ki se bodo na nastop na evropskem prvenstvu temeljito pripravili. Vendarle gre za
eno od najpomembnejših in najprestižnejših mednarodnih atletskih tekmovanj. Zato
menim, da je nastop na tem tekmovanju tudi za naše atlete priporočljiv, vendar se bodo
glede na tempiranje forme ob posvetovanju s trenerji sami odločili glede nastopa.
Glede največjih tekmovanj v mlajših kategorijah pa se veselim predvsem svetovnega
mladinskega prvenstva. Z mladinskih prvenstev na najvišji ravni so se naše odprave v
zadnjih letih predvsem po zaslugi Matije Muharja vračale z izjemnimi uspehi. Tudi v 2016
bomo imeli močna železa v ognju in ponovno se nadejam zelo številčne odprave. Mislim,
da to tekmovanje prihaja ob pravem času za našo mlado generacijo.
Sezono 2016 pa si bomo zapomnili tudi po tem, da na sporedu ne bo evropskega pokala
državnih reprezentanc. To dejstvo je treba izkoristiti, s pravočasnim razmislekom in
pripravo na sezono 2017. Prizadevali si bomo vzbuditi interes ter motiv, da se slovenska
atletika zopet uvrsti v prvo ligo tekmovanja, kar bo pozitivno vplivalo na ugled našega
športa.«
Ob prevzemu poslov od nekdanjega predsednika Strokovnega sveta Atletske zveze
Slovenije, je Kevo povedal: »Sprejeti izziv vodenja Strokovnega sveta je botrovala želja
po doprinosu k razvoju slovenske atletike. Po pogovoru s predsednikom Atletske zveze
Slovenije, Romanom Dobnikarjem sem ugotovil, da je njegova vizija usmerjena v
atletsko bazo, atlete, trenerje in klube. Prepričan sem, da je potrebno okrepiti temelje

slovenske atletike. Ocenil sem, da lahko na strokovnem področju prispevam k tem,
smelo zastavljenim ciljem. Zato sem vesel, da sem postal del ekipe slovenske atletike.
Težko bo naslediti delo Martina Steinerja, ki je to vlogo opravljal zelo profesionalno,
zavzeto in odgovorno, za kar bo v atletskih krogih vedno ostal zapisan kot izjemno
cenjen strokovnjak. Pri mojem delu bo v ospredju transparentnost dela strokovnega
sveta, zaradi česar smo sestavo strokovnega sveta spremenili. Vse v želji, da pri
odločitvah, smernicah in operativi sodelujejo strokovnjaki, ki delujejo na vseh ključnih
področjih atletske stroke. Moja vizija je tudi, da se osredotočimo na dolgoročno strategijo
razvoja našega športa, ki potrebuje spremembe in natančno zastavljeno pot z merljivimi
cilji. Tako, da bo lahko slovenska atletika še naprej konkurenčna. Zavedam se, da me
čaka veliko dela in številne zahtevne odločitve, ki pa ga prevzemam z vso odgovornostjo
in predanostjo. Po najboljših močeh si bom prizadeval, da bomo delovali v dobro
slovenske atletike.«
Martin Steiner, predsednik Strokovnega sveta AZS (2005-2016), je ob predaji
poslov povedal:
»Po desetih letih dela na položaju predsednika strokovnega sveta sem si že dlje časa
želel nove energije na področju stroke v slovenski atletiki. To desetletje je bilo naporno,
a delo mi je bilo v veselje. Ponosen sem, da sem imel to čast in srečo biti del slovenske
atletske zgodbe, ki je prav v teh letih dosegla tekmovalne vrhunce. Čas je za novo
energijo na strokovnem področju v slovenski atletiki. Prepričan sem, da bo z mojim
naslednikom strokovni svet dobil nov zagon, svež pristop in nova znanja. Vesel sem, da
se je naloge lotil Vladimir Kevo, ki se je v slovenski atletiki že dokazal kot trener in
dolgoletni član stroke. Ima znanje in izkušnje, predstavlja izjemno pomembno okrepitev
za slovensko atletiko, katere dodana vrednost bo kmalu opazna. Vsem novim članom
strokovnega sveta želim dobro delo, njihovega dela stroke bom tudi v prihodnje zelo
vesel. Sam bom še naprej ostal na voljo vodstvu ter vsem na Atletski zvezi, če bodo
potrebovali kakšen nasvet, aktiven bom v lokalnem klubu. V atletiki, mojem športu, si
želim sproščeno uživati.«

ČLANI SELEKCIJ ATLETSKE ZVEZE SLOVENIJE 2016
VRHUNSKA SELEKCIJA
Vstopni kriteriji:
a) 1. – 3. mesto SP, POI

b)
c)
d)
e)
f)
g)

finale SP, POI
A norma SP, POI
medalja EP
uvrstitev do 32. mesta na IAAF lestvici
rezultat, vreden nad 1150 točk po madžarskih tablicah
po sklepu Strokovnega sveta in Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije

ATLET
Robert Renner
Luka Janežič
Žan Rudolf
Maja Mihalinec
Sabina Veit
Maruša Mišmaš
Tina Šutej
Martina Ratej
Marina Tomić
Snežana Vukmirović

DISCIPLINA
Skok s palico
400 m
800 m
100 m, 200 m
100 m, 200 m
3000 m zapreke
Skok s palico
Met kopja
100 m z ovirami
troskok

TRENER
Milan Kranjc
Rok Predanič
Svjetlan Vujasin
Srđan Đorđević
Ladislav Mesarič
Svjetlan Vujasin
Slavko Črne
Andrej Hajnšek
Matej Juhart
Srđan Đorđević

KLUB
KLC
KLC
MASS
VEL
ŠTA
MASS
MASS
KLC
KLC
MASS

INTERNACIONALNA SELEKCIJA
Vstopni kriteriji:
a) norma EP
b) uvrstitev med 33. in 64. mestom na IAAF lestvici
c) rezultat, vreden nad 1100 točk po madžarskih tablicah
d) po sklepu Strokovnega sveta in Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije
ATLET
Sonja Roman
Nina Djordjevič
Nejc Pleško
Matija Kranjc
Matija Muhar
Veronika Domjan
Barbara Špiler

DISCIPLINA
1500 m
daljina
met kladiva
met kopja
met kopja
met diska
met kladiva

TRENER
Jozsef Babinyecz
Matija Šestak
Lovrenc Umek
Miha Tomc
Jože Satler
Gorazd Rajher
Primož Kozmus

Trenerji atleta prejmejo 30 % pogodbenega zneska atleta.

KLUB
ŠTA
VEL
OL
MASS
AKAS
PT
BRE

VMESNA SELEKCIJA
Vstopni kriterij:
a) po sklepu Strokovnega sveta in Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije
ATLET
Saša Babšek
Blaž Marn
Maja Bedrač
Jan Petrač
Jan Žumer
Maruša Černjul

DISCIPLINA
troskok
met kopja
skok v daljino
1500 m
100 m in 200 m
skok v višino

Daneja Grandovec
Anton Kosmač

maraton
maraton

TRENER
Boštjan Fridrih
Jože Satler
Aleš Bezjak
Franc Petrač
Srđan Đorđević
Hrvoje Fižuleto,
Dusty Jonas
Igor Šalamun
Roman Kejžar

KLUB
ADSB
AKAS
PT
MASS
MASS
KLC
ŠTA
VEL

MLADA SELEKCIJA
ATLET
Jan Kramberger
Enej Leban
Enej Vrhunec
Blaž Zupančič
Nace Pleško
Ambrož Tičar
Maja Pogorevc
Anita Horvat
Manca Šepetavc
Tina Slejko
Julija Praprotnik
Eva Mustar
Nuša Maver
Claudia Štravs
Gabrijela Kumek
Živa Gornik

U23 = 14
TRENER
Srđan Đorđević
Oliver Batagelj
Albert Šoba
Lovrenc Umek
Lovrenc Umek
Jurij Rovan
Uroš Verhovnik
Rok Predanič
Albert Šoba
Oliver Batagelj
Saša Maraž
Matija Šestak
Milan Kranjc
Lovrenc Umek
Danilo Emberšič
Heidi Lukašev

dni priprav
KLUB
DISCIPLINE
MASS
100 m, 200 m
GO
100 m, 200 m
MASS
400 m ovire
MASS
suvanje krogle
OL
suvanje krogle
BRE
skok s palico
SLG
400 m
MASS
400 m
MASS
100 m ovire
GO
100 m ovire
KRO
400 m ovire
MASS
troskok
KLC
skok s palico
OL
met kladiva
DOM
met kladiva
KRO
met diska

NORMA*
10.60, 21.45
10.60, 21.45
52.15
17.35
17.35
5.20
54.75
54.75
14.10
14.10
60.75
12.95
3.95
60.00
60.00
49.00

ATLET
Grega Pavlovič
Anej Zupanc
Tilen Šimenko Lalič
Sandi Omeradžič
Samo Stankovič
Agata Zupin
Ina Rojnik
Aneja Simončič
Kaja Škerlj
Lara Omerzu
Sara Sotošek
Leda Krošelj

U20 = 14
TRENER
Aleš Bezjak
Boris Podpečan
Bojan Ogrinc
Saša Maraž
Saša Maraž
Damjan Zlatnar
Boris Podpečan
Boštjan Bradeško
Saša Maraž
Henrik Omerzu
Albert Šoba
Jurij Rovan

dni priprav
KLUB
DISCIPLINE
PT
100 m, 200 m
KLC
400 m
ŠTA
800 m
KRO
400 m ovire
KRO
400 m ovire
KAM
100 m, 200 m
KLC
400 m
ŽALEC
400 m ovire
KRO
400 m ovire
BRE
skok v višino
MASS
troskok
BRE
skok s palico

NORMA*
10.55, 21.35
47.70
1:49.50
53.20
53.20
11.80, 24.20
55.25
60.75
60.75
1.83
13.00
4.05

ATLET
Skok Aljoša
Jure Grkman
Gregor Grahovac
Matevž Cimermančič
Rok Doberšek
Tami Ščančar
Nika Glojnarič
Karin Gošek
Eva Pepelnak
Nastja Modic

U18 = 10 dni priprav
KLUB
DISCIPLINE
KRO
100 m, 200 m
Damjan Zlatnar
KAM
100 m, 200 m
Rok Predanič
MASS
200 m, 400 m
DTO
2000 m zapreke
Jurij Rovan
BRE
skok s palico
200 m
Henrik Omerzu
BRE
100 m ovire
Sine Karlovšek
SEV
2000 m zapreke
Hrvoje Fižuleto
KLC
troskok
Jurij Rovan
BRE
skok s palico
TRENER

NACIONALNA SELEKCIJA (7 dni priprav)
ATLET
TRENER
Jernej Jeras
Albert Šoba
Vid Jakob Tršan
Matija Šestak
Rok Puhar
Roman Kejžar
Mitja Krevs
Borut Podgornik
Gregor Grad
Matija Šestak
Gregor Kokalovič
Slavko Malnar
Peter Hribaršek
Sergej Šalamon
Rožle Prezelj
Dušan Prezelj
Luka Zidar
Srđan Đorđević
Andrej Poljanec
Klemen Hrovat
Žan Frelih
Matjaž Polak
Martin Gradišek
Matija Šestak
Andrej Batagelj
/
Jan Luxa
Matija Šestak
Marko Špiler
Primož Kozmus
Tadej Hribar
Slavko Malnar
Čehovin Urban
Oliver Batagelj
ATLET
Mateja Pokrivač
Patricija Plazar
Neja Kršinar

TRENER
Bojan Ogrinc
Albert Šoba

NORMA*
11.10, 22.55
11.10, 22.55
22.55, 49.60
6:15.00
4.60
25.20
14.25 (0.762)
7:25.00
12.25
3.70

KLUB
MASS
MASS
TRK
KLC
MASS
KRKA
VEL
AKK
MASS
KRKA
TRK
KRKA
GO
MASS
BRE
KRKA
GO

DISCIPLINA
400 m
800 m
5000 m
5000 m
3000 m zapreke
110 m ovire
400 m ovire
skok v višino
skok v višino
skok s palico
skok v daljino
skok v daljino
troskok
troskok
suvanje krogle
met diska
deseteroboj

KLUB
ŠTA
MASS
PAPEŽ

DISCIPLINA
800 m
1500 m
5000 m

Joni Tomičić Prezelj
Sara Berčan
Nina Kolarič
Petra Koren
Lara Larisa Bratuša Špendl
Bernarda Letnar
Staša Trajkovič

Matej Juhart
Jak Rogel
Gorazd Rajher
Saša Maraž
Miroslav Vodovnik
Robert Teršek
Boštjan Fridrih

OL
OL
PT
KRO
ADSB
VEL
ADSB

100 m ovire
skok s palico
skok v daljino
troskok
suvanje krogle
met kopja
sedmeroboj

