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Ljubljana, 16. februar 2016 

 

Z A D E V A: 

Zapisnik 28. seje Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije, ki je bila v 

ponedeljek, 15. februar 2016 ob 14:00 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, Boštjan Fridrih, Andrej Jeriček, 

Rok Kopitar, Aleš Bezjak, Uroš Verhovnik, Aleš Bezjak 

 

Odsotni člani Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije: Igor Primc, Matej Juhart, 

Svjetlan Vujasin, Lovrenc Umek 

 

Ostali prisotni: Roman Dobnikar (predsednik Atletske zveze Slovenije), Luka Steiner, 

Martin Steiner, Matija Kranjc, Slavko Črne, dr. Milan Čoh, Špela Hus 

 

Odsotni ostali vabljeni: Robert Teršek 

 

Dnevni red: 

1. Nagovor predsednika Atletske zveze Slovenije – R. Dobnikar 

2. Predstavitev članov Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije – V. Kevo 

3. Potrjevanje zapisnika 25., 26. in 27. korespondenčne seje Strokovnega sveta 

Atletske zveze Slovenije – V. Kevo 

4. Program »Atletika 2016« – V. Kevo 

5. Razno 

 

Ad. 1 

Nagovor predsednika Atletske zveze Slovenije 

 

Predsednik Kevo je pozdravil prisotne člane, predsednika in direktorja Atletske zveze 

Slovenije. Predsednik zveze Roman Dobnikar je čestital članom Strokovnega sveta in jim 

zaželel veliko uspeha in tvornega sodelovanja. 

 

Ad. 2 

Predstavitev članov Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije 

 

V. Kevo je člane seznanil, da je bil na 49. seji Upravnega odbor Atletske zveze Slovenije 

potrjen za mandatarskega predsednika Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije. 

Upravnemu odboru Atletske zveze Slovenije je predlagal sestavo Strokovnega sveta, ki je 

bila potrjena na korespondenčni seji Upravnega odbora v sledeči sestavi: 

 Koordinator trenerjev Atletske zveze Slovenije: Igor Primc 

 Koordinator reprezentanc: Albert Šoba 

 Trener Atletske zveze Slovenije za sprint in ovire: Albert Šoba 

 Trener Atletske zveze Slovenije za teke: Svjetlan Vujasin 

 Trener Atletske zveze Slovenije za skoke: Boštjan Fridrih 

 Trener Atletske zveze Slovenije za mete: Lovrenc Umek 

 Član, pristojen za trenerje, izobraževanje in usposabljanje: Andrej Jeriček 
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 Član, pristojen za sodelovanje s klubi na področju organiziranosti stroke: Rok 

Kopitar 

 Član, pristojen za koledar, kategorizacijo, tekmovalne sisteme in institucionalna 

sodelovanja in sodelovanje z ekspertnim team-om: Matej Juhart 

 Član, pristojen za otroško in šolsko atletiko: Aleš Bezjak 

 Član, pristojen za NPŠŠ: Uroš Verhovnik 

 

Vabljeni predstavniki in projektni svetovalci brez pravice glasovanja: 

 Predstavnik združenja atletov: Matija Kranjc 

 Svetovalec za koledar: Slavko Črne 

 Svetovalec za merjenja: Robert Teršek 

 Svetovalec za mnogoboj: Henrik Omerzu 

 Svetovalec za maraton in kros: Roman Kejžar 

Predsednik je člane prosil za delovanje v dobrobit slovenske atletike.  

Ad. 3 

Pregled in potrditev zapisnika 25., 26. in 27. korespondenčne seje Strokovnega 

sveta 

 

V. Kevo je predstavil zapisnik, ki je bil poslan kot gradivo. B. Fridrih je prosil za vpogled v  

glasovanje na korespondenčni seji, saj je mnenja, da prioritetni seznam za prijavo na 

razpis NPŠŠ ni bil soglasno sprejet. S. Črne je povedal, da je D. Jarc oddal prijavo prepozno 

in da bi moral imeti na seznamu opombo. Predsednik je povedal, da bo pisarna posredovala 

izide glasovanja 27. korespondenčne seje Strokovnega sveta. 

 

Glasovanje o sklepu št. 1: 1 član je glasoval ZA, 3 člani so glasovali PROTI, 3 so se 

VZDRŽALI 

 

Sklep št. 1: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije bo zapisnik 25., 26. in 27. seje 

Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije ponovno obravnaval na naslednji seji po 

pregledu poslanega gradiva. 

 

Ad. 2 

Dokument »Atletika 2016« 

 

V. Kevo je predstavil dokument, ki je bil članom posredovan kot del gradiva za sejo. Nov 

predlog glede na prejšnja leta je bila izenačitev vseh trenerjev na 25 % pogodbenega 

zneska atleta. M. Kranjc je vztrajal pri 25 %, saj v nasprotnem primeru pade vrednost 

točke atletom. A. Jeriček je vztrajal na 30 %, saj je dejstvo, da atleti prihajajo in odhajajo, 

trenerji pa so največja stalnica v slovenski atletiki. Predsednik je poudaril, ga gre za 

namenska sredstva, ki so namenjena trenažnemu procesu.  

 

Glasovanje o sklepu št. 2: 6 članov je glasovalo ZA, 1 član je glasoval PROTI 

 

Sklep št. 2: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije sprejema sklep, da se glede na 

poslano gradivo vrednost pogodbenih zneskov vrhunske selekcije zmanjša za 500 EUR, 

vrednost pogodbenega zneska vrhunske in internacionalne selekcije se izenači na 30 %. 
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Predsednik je povedal, da preskokov v internacionalno selekcije v tekočem letu ni, preskok 

tekom leta je mogoč le v vrhunsko selekcijo.  

 

Glede na trenutno dogajanje na terenu bo normo v maratonu doseglo več atletov. Zaradi 

tega dejstva bo potrebna norma oz. izbirna tekma, ki bo služila kot pregleda tekma in bo 

odločala o končnih potnikih. Te bodo predlagali maratonci, metoda izbora pa bo 

koordinirana s strani trenerjev maratoncev. 

 

Člani Strokovnega sveta niso imeli pripomb na sestavo in kriterije za vstop pri vmesni 

selekciji. Člani so razpravljali o vstopnih kriterijih za mlado selekcijo. 

 

Predsednik je člane seznanil z dejstvom, da se Evropsko ekipno prvenstvo v olimpijskem 

letu ne organizira, vendar pa z namenom sestavljanja kvalitetne ekipe za to tekmovanje v 

letu 2017 vseeno financiramo tudi atlete, ki tekmujejo v disciplinah, ki niso pokrite v drugih 

selekcijah.  

 

Glasovanje o sklepu št. 3: 7 članov je glasovalo ZA, 0 članov je glasovalo PROTI 

 

Sklep št. 3: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije sprejema sklep, da je pogoj za 

napredovanje v vrhunsko selekcijo je izpolnjena norma IAAF oz. MOK. Atlet z izpolnjeno 

OKS normo, ki potuje na Olimpijske igre na povabilo IAAF zaradi dopolnitve predvidenih 

kvot, v prihodnji sezoni ne napreduje v vrhunsko selekcijo. 

 

Glasovanje o sklepu št. 4: 6 članov je glasovalo ZA, 0 članov je glasovalo PROTI, 1 

VZDRŽAN 

 

Sklep št. 4: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije sprejema sklep, da atleti v mladinskih 

in pionirskih se smejo ob izpolnitvi več norm udeležiti le ene velike tekme v sezoni. 

 

Glasovanje o sklepu št. 5: 7 članov je glasovalo ZA, 0 članov je glasovalo PROTI 

 

Sklep št. 5: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije sprejema sklep, da v primeru, da je 

v eni disciplini izpolnilo normo več atletov oz. atletinj kot jih lahko nastopi, je izbirno 

tekmovanje za imenovanje v reprezentanco državno prvenstvo na prostem v dotični 

disciplini. 

 

Glasovanje o sklepu št. 6: 6 članov je glasovalo ZA, 1 član se je vzdržal glasovanja 

 

Sklep št. 6: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije sprejema sklep, da bo Atletska zveza 

Slovenije na Balkanska prvenstva opravila prijavo izključno atletov z izpolnjeno normo. 

Norme in merila za nastop bo pripravil Strokovni svet Atletske zveze Slovenije. 

 

Glasovanje o sklepu št. 7: 7 članov je glasovalo ZA, 0 članov je glasovalo PROTI 

 

Sklep št. 7: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije sprejema sklep, da imajo tekmovanja 

IAAF, EA in domača prvenstvena tekmovanja prednost pred nastopi na Balkanskih 

prvenstvih 
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Glasovanje o sklepu št. 8: 7 članov je glasovalo ZA, 0 članov je glasovalo PROTI 

 

Sklep št. 8: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije sprejema sklep, da v primeru, da sta 

na isti termin Balkansko prvenstvo in državno prvenstvo za isto starostno kategorijo, 

Atletska zveza Slovenije na Balkansko prvenstvo ne bo prijavljala atletov. 

 

Člani so izmenjavali mnenja glede spremembe termina državnega prvenstva za mlajše 

mladince na termin, ki je bil prvotno rezerviran za Balkansko prvenstvo za člane. 

 

Članom so bile predstavljene razlike med MOK normo, OKS normo in OKS normo z 

odstopanjem ter njihova pomembnost. 

 

Strokovni svet ima možnost, da atleta na tekmovanje iz strokovno podprtih razlogov ne 

prijavi. 

 

Glasovanje o sklepu št. 9: 7 članov je glasovalo ZA, 0 članov je glasovalo PROTI 

 

Sklep št. 9: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije sprejema sklep, da Strokovni svet 

Atletske zveze Slovenije potrdi vse potnike na tekmovanje po nastopu na državnem 

prvenstvu.  

 

Glasovanje o sklepu št. 10: 7 članov je glasovalo ZA, 0 članov je glasovalo PROTI 

 

Sklep št. 10: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije sprejema sklep, da se za nastop na 

Svetovnem prvenstvu za starejše mladince v Bydgoszczu upoštevajo izključno rezultati, ki 

so bili doseženi v letu 2016. 

 

Predsednik je A. Jeričku naročil pripravo norm za nastope na Balkanskih prvenstvih za 

stadionsko atletiko za vse starostne kategorije, S. Vujasinu pa kriterije za nastop na 

Evropskem in Svetovnem prvenstvu v krosu. 

 

Ad. 3 

Razno 

 

V. Kevo je prejel elektronsko sporočilo dr. Čoha, vezano na revidiranje program 

usposabljanja za vaditelja atletike. Na usklajevalnem sestanku bo kot član Strokovnega 

sveta prisoten A. Jeriček. Dogovor je, da se bo sklepalo na osnovi konsenza. 

 

Člani so se pogovarjali glede vabila na mednarodni miting v Beogradu. Normo, katero je 

določil organizator, so izpolnili M. Šepetavc, zainteresirani za nastop pa so tudi M. Tomić, 

M. Mišmaš, R. Renner, M.0 Bedrač in N. Djordjevič. 

 

 

zapisala: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije 

mednarodni odnosi predsednik 

Špela Hus Vladimir Kevo 

 


