
 

Z A D E V A: 

46. seja Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije, je potekala v četrtek, 27. 

oktobra 2016 ob 15:00 uri v prostorih Atletske zveze Slovenije (Letališka cesta 33 C, 

Ljubljana). 

 

Prisotni: Vladimir Kevo (predsednik), Igor Primc, Aleš Bezjak, Boštjan Fridrih, Uroš 

Verhovnik, Lovrenc Umek, Rok Kopitar, Matija Kranjc, Ivan Kukovič 

 

Odsotni: Albert Šoba, Matej Juhart, Andrej Jeriček 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda 46. seje Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije 

2. Potrditev zapisnikov 43., 44. korespondenčne in 45. korespondenčne seje 

Strokovnega sveta 

3. Koledar 2017 

4. Kandidati za nastop na mednarodnih tekmovanjih v letu 2017 

5. Tekmovanja 2017 

6. Individualni pogovori z atleti 

7. Nabor disciplin za državna prvenstva v dvorani glede na nov tekmovalni sistem 

8. Nabor disciplin Atletskega pokala Slovenije za mlajše mladince in ekipnega 

prvenstva za starejše mladince 

9. Tehnika meta vortexa 

10. Pobuda Atletskega kluba Krka Novo mesto 

11. Informacija o organizaciji olimpijskega kampa za kandidate za nastop na 

Olimpijskem festivalu evropske mladine v Győru (HUN) 

12. Predstavitev dolgoročne strategije razvoja dolgih tekov v Sloveniji 

13. Razno 

 

Ad. 1 

Potrditev dnevnega reda 46. 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 46. 

seje Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije. 

 

Ad. 2 

Potrditev zapisnikov 43., 44. korespondenčne in 45. 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 43, 44. 

korespondenčne in 45. korespondenčne seje Strokovnega sveta. 

 

Ad. 3 

Koledar 2017 



 

 

V. Kevo je obrazložil proces kreiranja koledarja za sezono 2017, za katerega meni, da so 

dosegli res velik konsenz. V tem trenutku ostaja odprto še državno prvenstvo v 

mnogobojih, tako v dvorani, kot tudi na prostem ter državno prvenstvo v krožnih tekih. 

Člane je seznanil, da so Srbi zainteresirani za sodelovanje v obliki meddržavnega srečanja. 

Veliko je bilo problemov pri koordinaciji meddržavnega srečanja na Slovaškem. Člane je 

seznanil še z informacijo, da je pionirski peteroboj s 23. septembra prestavljen na 30. 

september. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: 7 ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 3: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije sprejema sklep, da se v primeru, da 

se državno prvenstvo v krožnih tekih združuje z državnim prvenstvom druge države v tekih 

na 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m države ločene, razen v primeru, da je število prijavljenih 

malo. V tekih na 60 m in 200 m je v sklopu državnega prvenstva organiziran miting. Datum 

tekmovanja ostaja 21. januar 2016, predvidena pa je skupna organizacija s Hrvati v Linzu 

ali na Dunaju. 

 

Ad. 4  

Kandidati za nastop na mednarodnih tekmovanjih v letu 2017 

 

Člani Strokovnega sveta so v gradivu prejeli predlog kandidatov za nastop na velikih 

tekmovanjih v sezoni 2017. V. Kevo je dodal, da gre za odprt seznam in pozval člane k 

posredovanju predlogov za njihove sklope disciplin. Dodal je tudi, da bo IAAF norme za 

svoji tekmovanji, tj. Svetovno prvenstvo za člane in Svetovno prvenstvo za mlajše 
mladince, posredoval šele konec novembra ali v začetku decembra. 

Člani so razpravljali o normah za nastop v maratonu na Svetovnem prvenstvu v Londonu.  

Glasovanje o predlaganem sklepu: 7 ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 4: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije se je seznanil s predlaganim naborom 

atletov in atletinj za nastope na mednarodnih tekmovanjih v letu 2017. Dokončen seznam 

bo oblikovanj po prejetih povratnih informacijah članov Strokovnega sveta Atletske zveze 

Slovenije. 

 

Ad. 5 

Tekmovanja 2017 

 

Člani Strokovnega sveta so v gradivu prejeli pregled mednarodnih tekmovanj za sezono 

2017 s predvidenim številom potnikov, načinom potovanja in časovnimi opredelitvami 

(datum odhoda in povratka s tekmovanja). V. Kevo je člane seznanil z idejo, vezano na 

Evropsko prvenstvo v dvorani.  

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: 7 ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 5: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije se je seznanil s pregledom logistike 

na in z mednarodnih tekmovanj za sezono 2017. 

 

Ad. 6 

Individualni pogovori z atleti 



 

 

V. Kevo je predstavil idejo, da se z vsemi atleti, ki so v sezoni 2016 izpolnili normo za 

katerokoli mednarodno tekmovanje v stadionski atletiki opravijo individualni razgovori o 

predvidenem razvoju za prihajajoči štiriletni cikel. Tem atletom bo pred razgovori poslan 

tudi vprašalnik, ki bo zajel ključne točke štiriletnega ciklusa. Predlog vprašalnika bo poslan 

med člane Strokovnega sveta na vpogled za komentarje, pripombe oz. popravke. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: 7 ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 6: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije se je seznanil z namero o izvedbi 

individualnih pogovorov z atleti. 

 

Ad. 7 

Olimpijska dividenda 

 

V. Kevo je predstavil del projekta olimpijska dividenda, ki se nanaša na izbor 

najobetavnejšega mladega atleta. Skladno s potrjenim projektom so možni kandidati atleti 

oz. atletinje mlajše mladinske in starejše mladinske starostne kategorije.  

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: 5 ZA, 0 PROTI.1 

 

Sklep št. 7: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije potrjuje Majo Bedrač za najbolj 

obetavno atletinjo sezone 2016. 

 

Ad. 8 

Nabor disciplin za državna prvenstva v dvorani glede na nov tekmovalni sistem 

 

Člani so obravnavali nov tekmovalni sistem mladih. 

 

Ad. 9 

Nabor disciplin Ekipnega prvenstva za mlajše mladince in Atletskega pokala 

Slovenije za starejše mladince 

 

V. Kevo je članom predstavil predlog S. Malnarja, da se nabor disciplin za Ekipno prvenstvo 

za mlajše mladince in mladinke razdeli, kjer bo prvo leto nabor disciplin enak prvemu 

dnevu prvenstva Slovenije za mlajše mladince in mladinke, drugo leto pa drugemu dnevu 

prvenstva Slovenije za mlajše mladince in mladink. Tekmovanje bo tako podvrženo 

dvoletnemu ciklu. F. Ruzzier predlaga v kateri disciplini bodo nastopali tekmovalci v hoji. 

V vseh metih in vertikalnih skokih bodo tekmovalci imeli na voljo štiri poskuse. Na IAAF še 

preveri, če obstajajo madžarske tablice za štafeto 100 m – 200 m – 300 m – 400 m. V 

primeru, da ne obstajajo, se prosi H. Omerzuja za pripravo predloga. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: 7 ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 9: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije predlaga Tekmovalni komisiji Atletske 

zveze Slovenije spremembo določila v sledeče: »če atlet nastopi v teku / hoji na 800 m ali 

daljši progi, tudi predhodno ne more nastopiti v nobeni tekaški disciplini, razen v štafeti.« 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: 7 ZA, 0 PROTI. 

                                                        
1 A. Bezjaku in R. Kopitarju je bila zaradi navzkrižja interesov odvzeta pravica do glasovanja. 



 

 

Sklep št. 10: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije sprejema sklep, da je nabor disciplin 

na Atletskem pokalu Slovenije za mladince enak naboru disciplin državnega prvenstva za 

mladince. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: 7 ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 11: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije sprejema sklep, da je nabor disciplin 

na Ekipnem prvenstvu za mlajše mladince in mladinke prvo leto enak prvemu dnevu 

prvenstva Slovenije za mlajše mladince in mladinke, drugo leto pa drugemu dnevu 

prvenstva Slovenije za mlajše mladince in mladinke. F. Ruzzier predlaga v kateri disciplini 

bodo nastopali tekmovalci v hoji. V vseh metih in horizontalnih skokih bodo tekmovalci 

imeli na voljo štiri poskuse. Na IAAF še preveri, če obstajajo madžarske tablice za štafeto 

100 m – 200 m – 300 m – 400 m. V primeru, da ne obstajajo, se prosi H. Omerzuja za 

pripravo predloga. 

 

Ad. 10 

Tehnika meta vortexa 

 

V. Kevo je člane seznanil z informacijo, da še čakamo na uraden odgovor s strani IAAF oz. 

EA, vezan na pravilno tehniko meta vortexa. Po prejemu odgovora bo tehnika obravnavana 

na seji organa. 

 

Ad. 11 

Pobuda Atletskega kluba Krka Novo mesto 

 

V. Kevo je člane Strokovnega sveta seznanil s pobudo Atletskega kluba Krka Novo mesto, 

da bi se atletom do vključno starostne kategorije U14 prepove nastopanje v specialni 

obutvi. Po razpravi so člani izoblikovali predlog, da se v dvorani do vključno kategorije U14 

prepove v specialni obutvi, medtem ko bo odločitev glede tekmovanj oblikovana na 

kongresu Združenja atletskih trenerjev Slovenije, saj so člani imeli pomislek glede 

nevarnosti poškodb, ki jih prinaša nastop na prostem brez specialne obutve.   

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: 7 ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 12: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije se je seznanil s pobudo Atletskega 

kluba Krka iz Novega mesta. Strokovni svet Atletske zveze Slovenije sprejema sklep, da 

se v dvorani do vključno starostne kategorije U14 prepove nastop na specialni obutvi. 

Strokovni svet Atletske zveze Slovenije sprejema sklep, da bo odločitev glede prepovedi 

nastopa v specialni obutvi do vključno starostne kategorije U14 za tekmovanja na prostem 

izoblikovana po razpravi na kongresu Združenja atletskih trenerjev Slovenije.  

 

Ad. 12 

Informacija o organizaciji olimpijskega kampa za kandidate za nastop na 

Olimpijskem festivalu evropske mladine v Győru (HUN) 

 

V. Kevo je prisotne člane seznanil z informacijo, da bo prihajajoči vikend v ljubljanskem 

centru Vitalis potekal olimpijski kamp za kandidate za nastop na Olimpijskem festivalu 

mladih v madžarskem Győru.  

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: 7 ZA, 0 PROTI. 



 

 

Sklep št. 13: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije se je seznanil z informacijo o 

organizaciji olimpijskega kampa za kandidate za nastop na Olimpijskem festivalu evropske 

mladine v Győru (HUN). 

 

Ad. 13 

Predstavitev dolgoročne strategije razvoja dolgih tekov v Sloveniji 

 

I. Kukovič je prisotnim članom predstavil dolgoročno strategijo razvoja dolgih tekov v 

Sloveniji, ki se opira na regionalno razvijanje krosov.  

 

V. Kevo je predstavil idejo o seriji krosov, kjer povežemo že obstoječe krose v celoto, dva 

najboljša atleta in atletinji pa še financira nastop na EA krosu v Beogradu.  

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: 7 ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 14: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije se je seznanil s strategijo 

dolgoročnega razvoja dolgih tekov v Sloveniji. 

 

Ad. 14 

Razno 

 

Brez razprave. 

 

Konec ob 17:58. 

 

 

zapisala: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije 

strokovna sodelavka za stroko predsednik 

Špela Hus Vladimir Kevo 

 


