
 

Z A D E V A: 

34. seja Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije, je potekala v četrtek, 2. junija 

2016 ob 14:30 uri v prostorih Atletske zveze Slovenije (Letališka cesta 33 C, Ljubljana). 

 

Prisotni: Vladimir Kevo (predsednik), Igor Primc, Albert Šoba, Svjetlan Vujasin, Rok 

Kopitar, Boštjan Fridrih, Uroš Verhovnik, Lovrenc Umek 

 

Odsotni: Aleš Bezjak, Matej Juhart, Andrej Jeriček 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 32. seje Strokovnega sveta 

2. Informacija o popravku zapisnika 

3. Poročilo o prvomajskih pripravah 

4. Poročilo o izvedenih meritvah FŠ/TMG-BMC 

5. Predlogi vodij reprezentanc na mednarodnih tekmovanjih in spremljevalnega osebja 

6. Informacije, vezane ne Olimpijske igre v Riu 

7. Informacije, vezane na logistiko večjih mednarodnih tekmovanj v letu 2016 

8. Prednostna lista zaposlovanja slovenskih atletov v javni upravi 

9. Tekmovalni sistem mladih 

10. Razno 

 

Ad. 1 

Potrditev zapisnika 32. in 33. korespondenčne seje  

 

Člani Strokovnega sveta na poslana zapisnika niso imeli pripomb. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: 8 ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 1: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije potrjuje zapisnika 32. in 33. 

korespondenčne seje Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije. 

 

Ad. 2 

Informacija o popravku zapisnika 

 

V. Kevo je obrazložil, da članom Strokovnega sveta v potrjevanje predlaga popravek 

združenega zapisnika 25., 26. in 27. seje Strokovnega sveta, ker je s strani trenerja 

prišla prošnja po popravku zapisnika. Obrazložil je, da se popravek predlaga za namen 

pomiritve terena. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: 8 ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 2: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije potrjuje popravek združenega 

zapisnika 25., 26. in 27. seje Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije. 

 

Ad. 3 

Poročilo o prvomajskih pripravah 

 

V. Kevo je člane seznanil s poročilom o poteku prvomajskih priprav v hrvaškem Medulinu. 

Slovenska udeležba je bila že tradicionalno močna, atlete in trenerje pa je obiskal tudi 

predsednik Atletske zveze, s katerim so se trenerji družili na srečanju. 

 



 

Glasovanje o predlaganem sklepu: 8 ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 3: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije se je seznanil s poročilom o poteku 

prvomajskih priprav v Medulinu. 

 

Ad.4  

Poročilo o izvedenih meritvah FŠ/TMG-BMC 

 

V. Kevo je člane seznanil s potekom projekta, kjer je bilo vabljenih 90 atletov in atletinj, 

meritve pa jih je opravilo 30. Meritve sta opravljala Fakulteta za šport in podjetje TMG-

BMC. Merjenci so bili razdeljeni v sklope, glede na nabor meritev, ki so bili izbrani glede na 

specifično disciplino. Atleti, ki nastopajo v sprinterskih disciplinah, so opravili tudi TMG 

meritve. Meni, da je šlo za dobro testiranje, za namen spremljanja pa bo jeseni opravljeno 

še eno. Dodal je, da so se z izvajalcema pogajali glede cene storitev in da je bila ta 

primerno konkurenčno znižana.  

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: 8 ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 4: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije se je seznanil s poročilom o izvedbi 

meritev FŠ/TMG-BMC. 

 

Ad. 5 

Predlogi vodij reprezentanc na mednarodnih tekmovanjih in spremljevalnega 

osebja 

 

V. Kevo je podal predloge, da se za mlajše mladinski četveroboj v Brnu upošteva 

razvrstitev po tablicah, kjer se upoštevajo tudi rezultati finala Atletskega pokala Slovenije. 

Izbereta se prva dva mlajša mladinca. 

 

Dodatno je bilo obravnavano, da se bo reprezentanca za starejše mladinski četveroboj v 

Miškolcu na podlagi tablic dva dni pred finalno prijavo. Izbereta se prva dva starejša 

mladinca, reprezentanca se dopolni z mlajšimi mladinci le v primeru, da v tej disciplini ni 

starejšega mladinca in da dotični mlajši mladinec še nima izpolnjene norme za Evropsko 

prvenstvo za mlajše mladince v Tbilisiju. A. Šoba je predlagal, da se pri disciplinah, kjer je 

veter pomemben, le-ta upošteva. Dotične discipline so 100 m, 200 m, 100 m ovire oz. 110 

m ovire. Upošteva se 1 m/s = 0,08 sekunde pribitka oz. odbitka.  

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: 7 ZA, 1 PROTI. 

 

Sklep št. 5: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije za izbor v reprezentanco za Miškolc 

za discipline 100 m, 200 m, 100 m ovire oz. 110 m ovire upošteva vetrni pribitek oz. 

odbitek v vrednosti 1 m/s = 0,08 sekunde pribitka oz. odbitka. 

 

Obravnavan je bil tudi izbor za četveroboj mlajše članskih reprezentanc v Mariboru. Člani 

se zavedajo, da gre za problematično starostno kategorijo, vendar je prioriteta, da 

reprezentanco zapolnimo najprej z mlajšimi člani in šele nato s starejšimi mladinci. Podlaga 

za izbor v reprezentanco bo državno prvenstvo za mlajše člane, kjer bosta izbrana atleta 

na prvem in drugem mestu. Atlete, ki nastopajo na Evropskem prvenstvu za člane v 

Amsterdamu, se uvrsti v reprezentanco. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: 8 ZA, 0 PROTI. 



 

 

Sklep št. 6: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije potrjuje kriterije za izbor atletov v 

reprezentanco za mlajše mladinski četveroboj v Brnu, starejše mladinski četveroboj v 

Miškolcu in mlajše članski četveroboj v Mariboru. 

 

Ad. 6 

Informacije, vezane ne Olimpijske igre v Riu 

 

V. Kevo je podal informacije, vezane na Olimpijske igre v Riu. Povedal je, da potekajo 

pogovori z Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez glede potovanja 

trenerjev vseh atletov z izpolnjeno normo. Situacija se rešuje s pomočjo apartmaja, 

katerega ima v najemu Olimpijski komite Slovenije. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: 8 ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 7: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije se je seznanil informacijami, vezanimi 

na Olimpijske igre v Riu.  

 

Ad. 7 

Prednostna lista zaposlovanja slovenskih atletov v javni uprav 

 

V. Kevo je člane seznanil, da so zaposlitev v javni upravi prejeli Robert Renner, Žan Rudolf, 

Maruša Mišmaš in Luka Janežič. Zaposlitev se je prekinila Sonji Roman, do konca leta pa 

bo zaposlitev prenehala tudi Rožletu Prezlju, Primožu Kozmusu, Mariji Šestak, Snežani 

Vukmirovič in Nini Kolarič. Na trenutnem prioritetnem seznamu sta prvi Maja Mihalinec in 

Sabina Veit.  

 

Glede na trenutno stanje atletov s kategorizacijo mednarodnega razreda je Strokovni svet 

oblikoval nov prioritetni seznam zaposlovanja atletov v javni upravi:  

1. Mihalinec Maja 

2. Veit Sabina 

3. Pleško Nejc 

4. Djordjevič Nina 

5. Domjan Veronika 

6. Muhar Matija 

7. Petrač Jan 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: 8 ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 8: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije se je seznanil s stanjem zaposlitev v 

javni upravi in potrjuje novo prednostno listo zaposlovanja. 

 

Ad. 8 

Tekmovalni sistem mladih 

 

A. Šoba je povedal, da je bilo o tem povedanega že veliko. V. Kevo je dodal, da zaradi 

odsotnosti dveh vabljenih (S. Črne in S. Malnar) nadaljnja razprava na tej točki odpade. 

 

Ad. 9 

Razno 

 



 

Brez razprave. 

 

zapisala: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije 

mednarodni odnosi predsednik 

Špela Hus Vladimir Kevo 

 


