
 

Ljubljana, 14. april 2016 

 

Z A D E V A: 

Zapisnik 32. seje Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek, 

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

Ljubljana).  

 

Prisotni člani Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije: Vladimir Kevo (predsednik 

Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije), Albert Šoba, Aleš Bezjak, Uroš Verhovnik, 

Svjetlan Vujasin, Lovrenc Umek, Igor Primc, Andrej Jeriček 

 

Odsotni člani Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije: Rok Kopitar, Igor Primc, Boštjan 

Fridrih, Matej Juhart 

 

Ostali prisotni: Špela Hus 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 31. seje Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije – V. Kevo 

2. Razpis »Razvoj kadrov v športu« - V. Kevo 

3. Informacija o zaposlitvi atletov – V. Kevo 

4. Razno 

 

Ad. 1 

Potrditev zapisnika 31. seje Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije 

 

Člani na poslan zapisnik niso imeli pripomb. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: 8 ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 1: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije potrjuje zapisnike 31. seje 

Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije. 

 

Ad. 2 

Razpis »Razvoj kadrov v športu« 

 

V. Kevo je podal izhodišča projekta Razvoj kadrov v športu. Pri sklopu B je edini evidentiran 

kandidat P. Kozmus, za sklop C1 smo prejeli prijave štirih kandidatov: R. Predanič, L. 

Umek, R. Kejžar, D. Jarc. Atletska zveza Slovenije sme kandidirati z vsemi, določiti pa jim 

moramo prioritetni vrstni red. 

 

A. Šoba daje prednost kontinuiranemu delovanju trenerja pred trenutnim stanjem in zato 

ne more dati na prvo mesto R. Predaniča. V. Svjetlan se je strinjal, da more počakati, saj 

je še premlad. I. Primc je dodal, da so pomembni tako trajanje udejstvovanja kot tudi 

drugi kriteriji. A. Bezjak je mnenja, da se bo o takšni zadevi lažje pogovarjati z jasno 

usmeritvijo Strokovnega sveta.  da se pogovorimo o usmeritvi Strokovnega sveta. V. Kevo 

je poudaril, da so kriteriji čas udejstvovanja, izobrazba in dosežki kot trener. 

 

Prioritetni vrstni red se je izoblikoval na podlagi kriterijev Olimpijskega komiteja Slovenije 

(čas delovanja v športu, najvišja izobrazba oz. usposabljanje trenerja in uvrstitve 

športnikov, ki so pod okriljem trenerja) in prioritete Strokovnega sveta, ki se je izoblikovala 



 

na podlagi tajnega glasovanja. V primeru istega števila točk je bilo glasovanje članov 

Strokovnega sveta prevladujoč kriterij. 

 

L. Umek kot eden izmed kandidatov na razpis ni imel pravice glasovanja.  

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: 7 ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 2: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije v potrditev Upravnemu odboru 

Atletske zveze Slovenije predlaga prioritetni vrstni red za prijavo na projekt Razvoj kadrov 

v športu v letih 2016 – 2106: 

 B sklop (vrhunski športniki, ki so zaključili aktivno športno kariero): 

1. Kozmus Primož 

 C1 sklop (vrhunski trenerji, individualni športi): 

1. Umek Lovrenc 

2. Predanič Rok 

3. Kejžar Roman 

4. Jarc Domen 

 

Ad. 3 

Informacija o zaposlitvi atletov 

 

V. Kevo je podal informacijo, da so v javni upravi prejeli zaposlitev Ž. Rudolf, M. Mišmaš 

in L. Janežič, dva v vojski in en v policiji. Zaradi prenizke izobrazbe je bilo potrebno narediti 

menjavo dveh atletov. Osnovni problem je, da atleti nimajo izobrazbe, medtem ko je  

sistemskega denarja za športnike je veliko. I. Primc je obrazložil, da bo po novem celoten 

proces zaposlovanja in menjavanja hitrejši. V letu 2016 se pogodba konča marsikateremu 

atletu in moramo pripraviti novo prioritetno listo za zaposlitev v javni upravi.  

 

Ad. 4 

Razno 

 

V. Kevo je podal sledeče informacije: 

 S. Roman je odstopila na maratonu, dodatnih tekmovalk v maratonu ni. A. Kosmač 

mora potrditi normo na malem maratonu. 

 Opravljena je bila preliminarna prijava za SP U20 Bydgoszcz. 

 Opravljena je bila preliminarna prijava za Balkansko prvenstvo za člane.  

 Atletski pokal Slovenije za mlajše mladince bo pregledna, ne izbirna, tekma za 

Brixia miting. 

 V petek, 15. aprila, bodo na Fakulteti za šport potekale meritve, prijavilo se je 30 

atletov. A. Jeriček je povedal, da je razočaran nad seznamom, da se je odzvalo 

premalo atletov. V. Kevo je dodal, da seznam vabljenih ni problematičen, kdo se 

je povabilu odzval pa je. 

 Predsednik je opravil sestanek z Z. Peternelj in B. Bradeško glede Otroške atletike. 

NPŠŠ bodo bolj vključeni in bodo nosilci projekta Otroška atletika. 2. maja bo na 

to temo ob 18:00 sestanek z NPŠŠ, 19:00 pa s koordinatorji Otroške atletike. NPŠŠ 

dobijo komplete, ostali se delijo glede na potrebo. Projekt je prejel 25.000 USD in 

10 kompletov za trajanje 4 let. Komplete in polovico denarja je zveza kot izvajalec 

projekta prejela takoj, drugo polovico pa po realizaciji, vendar je številka ogromna. 

 Prestavljen je EA Classic Permit miting Velenje na 31. avgust 2016. 

 Prestavljeno je državno prvenstvo za mlajše mladince. 



 

 Slovenska tekmovalca v maratonu A. Kosmač in D. Grandovec morata v letošnji 

sezoni še potrditi normo za Olimpijske igre z ustreznim rezultatom v polmaratonu. 

 

U. Verhovnik je člane prosil za prebiranje pripravljenega materiala za NPŠŠ in podajanje 

komentarjev. Prišlo je do spremembe projekta in se moramo na to ustrezno pripraviti. 

 

Na Strokovni svet je bila naslovljena prošnja R. Predanič za pridobitev rdeče trenerske 

licence. Strokovni svet je s 7 glasovi ZA prošnji ugodil in predlaga Fakulteti za šport, da 

naredi vse v skladu s pravili. 

 

 

zapisala: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije 

mednarodni odnosi predsednik 

Špela Hus Vladimir Kevo 

 

 


