Z A D E V A:
43. seja Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije, je potekala v ponedeljek, 19.
septembra 2016 ob 15:00 uri v prostorih Atletske zveze Slovenije (Letališka cesta 33 C,
Ljubljana).
Prisotni: Vladimir Kevo (predsednik), Igor Primc, Albert Šoba, Andrej Jeriček, Boštjan
Fridrih, Uroš Verhovnik, Lovrenc Umek
Odsotni: Aleš Bezjak, Matej Juhart, Rok Kopitar
Dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda 43. seje Strokovnega sveta Atletske zveze
2. Potrditev zapisnikov 34., 35. korespondenčne, 36. korespondenčne, 37.
korespondenčne, 38. korespondenčne, 39. korespondenčne, 40. korespondenčne,
41. korespondenčne in 42. korespondenčne seje Strokovnega sveta
3. Dokument »Merila 2017«
4. Dokument »Atletika 2017 – 2020«
5. Koledar 2017
6. Prioritetna lista zaposlovanja
7. Jesenski sklop meritev za pionirje in pionirke U16
8. NPŠŠ
9. Palica na EP v dvorani, Beograd 2017
10. Poročilo z Olimpijskih iger v Riu
11. Informacija o nakazilu II. obroka in najava III. obroka pogodb atletom
12. OFEM kandidati
13. Informacija o JR RKŠ
14. Razno
Ad. 1
Potrditev dnevnega reda 43. seje Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije
Člani Strokovnega sveta na predlagani dnevni red niso imeli pripomb.
Glasovanje o predlaganem sklepu: 7 ZA, 0 PROTI.
Sklep št. 1: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije potrjuje predlagani dnevni red 43.
seje Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije.
Ad. 2
Potrditev zapisnikov 34., 35. korespondenčne, 36. korespondenčne, 37.
korespondenčne,
38.
korespondenčne,
39.
korespondenčne,
40.
korespondenčne, 41. korespondenčne in 42. korespondenčne seje Strokovnega
sveta
Člani Strokovnega sveta na poslane zapisnike niso imeli pripomb.
Glasovanje o predlaganem sklepu: 7 ZA, 0 PROTI.
Sklep št. 2: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije potrjuje zapisnike 34., 35.
korespondenčne, 36. korespondenčne, 37. korespondenčne, 38. korespondenčne, 39.

korespondenčne, 40. korespondenčne, 41. korespondenčne in 42. korespondenčne seje
Strokovnega sveta.
Ad. 3
Dokument »Merila 2017«
V. Kevo je podal komentar glede na posredovan dokument »Merila 2017«. Poudaril je, da
gre za osnutek, saj Atletski zvezi Slovenije marsikatera informacija še ni bila posredovana.
Kot primere je navedel IAAF tekmovanji, Svetovno prvenstvo za člane in Svetovno
prvenstvo za mlajše mladince ter Olimpijski festival evropske mladine, kjer organizator še
ni sporočil točne informacije, kateri letniki bodo nastopali na tekmovanju in kakšna bo
atletska kvota.
V. Kevo je povedal, da bo Strokovni svet moral pripraviti dolgoročno strategijo glede
maratoncev. U. Verhovnik je dodal, da je izjava D. Grandovec izjemno škodila atletiki.
Člani so razpravljali o sistemski ureditvi maratoncev.
V. Kevo je odprl razpravo na temo Evropskega prvenstva v krosu. Kot predlog izbirne
tekme je podal kros v Novem mestu.
Člani so se strinjali s predlogom norm EA, da v določenih disciplinah, kot so navedene v
razpisu EA, veljajo doseženi rezultati tako na prostem kot tudi v dvorani.
V. Kevo je člane seznanil, da je v tem trenutku žal znanih malo informacij, vezanih na
Mediteranske igre, več naj bi jih prejeli oktobra. Zelo verjetno je, da bo norme moral, kot
je bil običaj zadnjih nekaj iger, postavljati Strokovni svet Atletske zveze Slovenije.
Člani so ob pregledu norm za nastop na Evropskem prvenstvu za mlajše člane in
Evropskem prvenstvu z starejše mladince ugotovili, da gre za slabe norme. V. Kevo je
podal predlog, da ne bi zaostrovali norm, ampak da bi uvedli sistem potrjevanja norm, kar
bi zagotavljalo dejansko kvaliteto. Pisarni so naložili nalogo, naj pripravi pregled
potencialnih kandidatov za velika tekmovanja v sezoni 2017.
V. Kevo je člane seznanil z informacijo, da bo naslednje leto izvedeno zadnje Svetovno
prvenstvo za mlajše mladince, saj IAAF po letu 2017 ukinja to tekmovanje. Člani so izrazili
strinjanje s to težnjo, saj preprečuje prekomerno vadbo atletov v mlajših kategorijah, ki
do članske kategorije že prenehajo z atletiko.
Norme za nastop na Svetovnem prvenstvu za mlajše mladince v Nairobiju IAAF še ni poslal,
vendar pa bo glede na zadnje norme v Caliju potrebno zaostrovanje norm v tekih na 100
m in 200 m na rezultat, ki prinaša uvrstitev v polfinale (16. mesto z zadnjega prvenstva).
Še vedno ostajata dva roka za normo, ki sta pomembna z vidika logistike in koledarja.
Norme za nastop na Olimpijskem festivalu mladih bo Strokovni svet določil, ko bo znanih
več informacij s strani organizatorja. Trenutno med drugim nista znana podatka tudi letnik
rojstva in točna atletska kvota.
Za nastop na Univerzijadi bo veljala samo norma, atletov brez norm Atletska zveza
Slovenije ne bo prijavljala. Počakamo še na norme, poslane s strani SUSA. Če bodo te
premile, se jih bo naknadno zaostrilo.

Predlog za izborno tekmovanje, na podlagi katere se bo oblikovala ekipa za Evropsko
ekipno prvenstvo je bilo finale Atletskega pokala Slovenije. Člani so razpravljali, katera
opcija je boljša, tablice ali izbirno tekmovanje.
Glede na trend, da je EA začel postavljati norme tudi za manjša tekmovanja (npr. Evropski
pokal na 10.000 m), lahko isti trend v kratkem pričakujemo tudi pri drugih tekmovanjih,
torej Evropskem zimskem pokalu v metih. Predlog je, da se norme delajo na doseženo 8.
mesto na tekmovanju.
Člani so razpravljali tudi o Evropskem prvenstvu v krosu, o Balkanskih prvenstvih in
meddržavnih srečanjih, kjer Slovenija sodeluje kot ena izmed pogodbenih strank.
Glasovanje o predlaganem sklepu: 7 ZA, 0 PROTI.
Sklep št. 3: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije se je seznanil z iztočnicami dokumenta
»Merila 2017«.
Ad. 4
Dokument »Atletika 2017 – 2020«
V. Kevo meni, da mora Strokovni svet in strokovna dejavnost slovenske atletike imeti
pripravljeno vsaj štiriletno strategijo delovanja. Njegova vizija je, da se pripravi anketa in
se opravijo razgovor z vsemi, ki so letos izpolnili normo za veliko tekmovanje. Pripravljen
bo podroben vprašalnik, kjer bo razviden pregled celotne situacije do začetka novembra
do konca štiriletnega cikla. Člane prosi, da vsak naredi analizo za svoje področje. Končen
dokument bo predstavljen na Upravnem odboru.
A. Jeriček se strinja in meni, da je zadeva dobra. Meni, da se Strokovni svet naj ukvarja le
s stroko in programom, medtem ko naj za denar skrbi Upravni odbor. Strokovni svet mora
biti zdrav del.
Glasovanje o predlaganem sklepu: 7 ZA, 0 PROTI.
Sklep št. 4: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije se je seznanil s predlogom dokumenta
»Atletika 2017 – 2020«.
Ad. 5
Koledar 2017
V. Kevo je predstavil izhodišča koledarja za sezono 2017. Predstavil je predlog B. Fridriha,
ki predlaga združevanje tekmovanj v dvorani po disciplinah. Predstavil je tudi predlog, da
bi državno prvenstvo v krožnih tekih bilo v Beogradu, kjer bi se naše državno prvenstvo
združilo njihovim.
Člani so opravili pregled tekmovanj po mesecih. Dodatno so na koledarju dve novi
tekmovanji Atletski pokal Slovenije za mladince in Ekipno prvenstvo Slovenije za mlajše
mladince. Med večjimi spremembami je tudi prestavitev finala Atletskega pokala Slovenije
v september.
Glasovanje o predlaganem sklepu: 7 ZA, 0 PROTI.

Sklep št. 5: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije potrjuje dogovorjena izhodišča za
kreiranje koledarja za sezono 2017.
Ad. 6
Prioritetna lista zaposlovanja
V. Kevo je člane informiral, da je zaradi zaposlitve večine naših atletov s starega
prioritetnega seznama potrebno kreirati novo prioritetno listo.
Člani so oblikovali sledeč predlog prioritetne liste:
1. Veronika Domjan
2. Nejc Pleško
3. Jan Petrač
Glasovanje o predlaganem sklepu: 7 ZA, 0 PROTI.
Sklep št. 7: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije se je seznanil s stanjem zaposlitev v
javni upravi. Strokovni svet Atletske zveze Slovenije potrjuje novo prednostno listo
zaposlovanja.
Ad. 7
Jesenski sklop meritev za pionirje in pionirke U16
V. Kevo je prisotne seznanil z informacijo, da se načrtuje nov sklop meritev, tokrat za
pionirje in pionirke U16. Pripraviti je potrebno nabor meritev in predlog seznama merjenih
atletov ter se uskladiti za datum, lokacijo in izvajalce meritev.
Glasovanje o predlaganem sklepu: 7 ZA, 0 PROTI.
Sklep št. 8: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije se je seznanil z informacijami,
vezanimi na jesenski sklop meritev za pionirje in pionirke U16.
Ad. 8
NPŠŠ
Člani bodo zaradi obsežnosti točke o zadolžitvah trenerjev, vključenih v program
nacionalnih panožnih športni šol, o zadolžitvah, ki so v 20 % obsegu pogodbe, razpravljali
na prihodnji seji.
Ad. 9
Palica na EP v dvorani, Beograd 2017
V. Kevo je člane seznanil s prejetim dopisom S. Črneta in M. Kranjca, vezanega na norme
za nastop na Evropskem prvenstvu v dvorani v Beogradu 2017. Predlagal je, da Atletska
zveza Slovenije napiše dopis, ki bo poslan na EA, kjer Atletska zveza Slovenije apelira na
Evropsko atletsko zvezo, naj ponovno obravnava predlagane kriterije, saj so
diskriminatorni do atletov, ki nastopajo v skoku s palico.
Glasovanje o predlaganem sklepu: 6 ZA, 0 PROTI

Sklep št. 9: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije se je seznanil s situacijo glede norme
v skoku s palico za nastop na Evropskem prvenstvu v dvorani v Beogradu. Pisarna Atletske
zveze Slovenije pripravi dopis, s katerim se prosi Evropsko atletsko zvezo naj ponovno
obravnava postavljene norme.
Ad. 10
Poročilo z Olimpijskih iger v Riu
V. Kevo podal poročilo z OI iger v Riu.
Glasovanje o predlaganem sklepu: 6 ZA, 0 PROTI
Sklep št. 10: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije se je seznanil s poročilom z
Olimpijskih iger v Riu.
Ad. 11
Informacija o nakazilu II. obroka in najava III. obroka pogodb atletom
V. Kevo je prisotne člane seznanil, da je bil izplačan II. del obroka pogodb atletom skladno
s postavljenimi pogoji, obenem pa je najavil vrednost izplačila III. obroka pogodb atletom,
ki bo opravljen do 15. novembra 2016.
Glasovanje o predlaganem sklepu: 6 ZA, 0 PROTI
Sklep št. 11: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije se je seznanil z informacijo o
opravljenem nakazilu II. obroka pogodb atletom in z najavo nakazila III. obroka pogodb
atletom pogodbenikom.
Ad. 12
OFEM kandidati
V. Kevo je podal povzetek opravljenih aktivnosti, pri katerih je aktivno sodeloval A. Bezjak.
Na Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez je bil podan širok nabor
kandidatov za nastop na Olimpijskemu festivalu mladih.
Glasovanje o predlaganem sklepu: 6 ZA, 0 PROTI
Sklep št. 12: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije se je seznanil z aktivnostmi,
vezanimi na projekt OFEM 2017.
Ad. 13
Informacija o javnem razpisu Razvoj kadrov v športu
V. Kevo je člani seznanil z informacijo, da so bili na razpisu uspešni trije kandidati Atletske
zveze Slovenije, dva v sklopu B in en v sklopu C1: Primož Kozmus in Brigita Langerholc
Žager v sklopu B in Lovrenc Umek v sklopu C1. Podal je še informacijo, da bo prvi kandidat
v projekt vključen 1. februarja 2018, druga dva pa 1. maja 2019. Dodal je še, da na čas
vključitev v projekt Atletska zveza Slovenije ni imela vpliva.
Glasovanje o predlaganem sklepu: 6 ZA, 0 PROTI

Sklep št. 12: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije se je seznanil z rezultati javnega
razpisa Razvoj kadrov v športu.
Ad. 14
Razno
V. Kevo je člane seznanil z informacijo, da V. Svjetlan ni več član Strokovnega sveta
Atletske zveze Slovenije in da bo v kratkem Upravnemu odboru Atletske zveze Slovenije
predlagal novega koordinatorja za srednje in dolge proge.
A. Jeriček je podal informacijo o posvetu Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja
športnih zvez, ki je potekal na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, vezan na
dvojne kariere. Člane je seznanil, da se pogovarja direktorjem direktorata za šport na
Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, dr. Boro Štrumbelj, da bi predaval tudi na
kongresu Združenja atletskih trenerjev Slovenije, saj je na posvetu podal veliko uporabnih
informacij.
Konec ob 18:5.
zapisala:
strokovna sodelavka za področje stroke in atletov
Špela Hus

Strokovni svet Atletske zveze Slovenije
predsednik
Vladimir Kevo

