
 

Z A D E V A: 

47. seja Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije, je potekala v četrtek, 10. 

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

Ljubljana). 

 

Prisotni: Vladimir Kevo (predsednik), Aleš Bezjak, Boštjan Fridrih, Uroš Verhovnik, Lovrenc 

Umek, Rok Kopitar, Albert Šoba, Matej Juhart 

 

Odsotni: Ivan Kukovič, Andrej Jeriček, Igor Primc 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda 47. seje Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije – V. 

Kevo 

2. Potrditev zapisnika 46. seje Strokovnega sveta – V. Kevo 

3. Obravnava odnosa atletov do nastopa za reprezentanco – V. Kevo 

4. Kriteriji za izbor na mednarodna tekmovanja v sezoni 2017 – V. Kevo 

5. Razno 

a. Informacija o dolžini hoje na ekipnem prvenstvu za mlajše mladince – V. 

Kevo 

b. Delovna obveznost NPŠŠ – V. Kevo 

 

Ad. 1 

Potrditev dnevnega reda 47. seje Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije 

 

Člani Strokovnega sveta na predlagani dnevni red niso imeli pripomb. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: 8 ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 1: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije potrjuje predlagani dnevni red 47. 

seje Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije. 

 

Ad. 2 

Potrditev zapisnika 46. seje Strokovnega sveta 

 

V. Kevo je opozoril na popravek, katerega je predlagal A. Bezjak, glede popravka zapisa 

pri vertikalnih / horizontalnih skokih. A. Bezjak je dodatno opozoril še na pomanjkljivo 

sprejet sklep št. 9, vezan na štafete, sprejet na prejšnji seji in podal predlog, da se dopolni 

sklep s kategorijami U16, U18, torej: »Strokovni svet Atletske zveze Slovenije predlaga 

Tekmovalni komisiji Atletske zveze Slovenije spremembo določila v sledeče: »če atlet v 

starostni kategoriji U16 oz. U18 nastopi v teku / hoji na 800 m ali daljši progi ne more 

nastopiti v nobeni tekaški disciplini, razen v štafeti.« 

 

V. Kevo je člane seznanil, da bo v soboto na kongresu Združenja atletskih trenerjev 

Slovenije v Radencih predstavil do sedaj opravljeno delo in vodila za naprej. Glede 

tekmovalnega sistema mladih se opravi anketa med trenerji, Strokovni svet pa se bo odločil 

na podlagi le-te. V vsakem primeru letnike ločujemo že v letošnjem letu.  

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: 8 ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 2: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije potrjuje zapisnik 46. seje Strokovnega 

sveta. 



 

 

Ad. 3 

Obravnava odnosa atletov do nastopa za reprezentanco 

 

V. Kevo je opozoril na velik problem, katerega predstavlja sestava reprezentance za 

meddržavna srečanja in nadaljnje tudi slaba udeležba na meddržavnih tekmovanjih. Člani 

Strokovnega sveta so razpravljali o možnih ukrepih za izboljšanje udeležbe. 

 

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

reprezentanco obvezen. V primeru neupravičene neudeležbe je sodelovanje atleta na 

reprezentančnih tekmovalnih do konca leta končana, izpolnjeni normi navkljub. 

 

Sklep št. 4: Strokovni svet Atletske zveze Slovenij predlaga Komisiji za Statut in akte, da 

zaradi povečanja hitrosti prenosa informacij potrjevanje reprezentance za meddržavna 

tekmovanja U16, U18, U20 in U23 na Upravnem odboru Atletske zveze Slovenije ni več 

zahtevano. Postopek potrjevanja reprezentance za preostala tekmovanja ostaja isti. 

 

Ad. 4  

Kriteriji za izbor na mednarodna tekmovanja v sezoni 2017 

 

V. Kevo je podal predlog, da bi za nastop v maratonu na SP London veljale norme, katere 

EA uporablja za nastop na EA pokalu na 10.000 m, tj. A norma 2:13:30 za moške in 

2:33:00 za ženske.  

 

Za nastop na EP Beograd v dvorani ima Strokovni svet pravico, da v primeru neizkazane 

ustrezne trenutne norme potnika na tekmovanje ne potrdi.  

 

Člani so razpravljali o možni zahtevi, da je za nastop na EP U23 in EP U20 potrebno 

dvakratno potrjevanje norme, vendar ideje ne podpirajo, ker gre za rizično skupino.  

 

V. Kevo je člane seznanil, da bi bila dobra izbirna tekma za nastop na EP v krosu ciklokros 

v Novem mestu, ki bo potekal  25. november. Nastopijo lahko le starejši mladinci, mlajši 

člani in člani.  

 

Sklep št. 5: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije sprejema sklep, da bo Atletska zveza 

Slovenije prijavljala štafete na velika tekmovanja v primeru, da zadosti 3–1 kraterju: 

štafeto se prijavi, če na tekmovanje že potujejo 3 atleti z normo, dodatno pa potuje 1 brez 

norme. 

 

V. Kevo je člane seznanil z idejo, da bi atleti, ki imajo normo za EP v dvorani ostali v 

Beogradu od Balkanskega prvenstva do Evropskega prvenstva.  

 

Člani so za kriterije za nastop za reprezentanco na meddržavnih tekmovanjih sprejeli 

sledeče kriterije: 

 Brixia miting: Izbirna tekma za izbor atletov v reprezentanco bo Atletski pokal 

Slovenije za mlajše mladince, ki bo v nedeljo, 14. maja 2017 v Domžalah. 

 Mlajše mladinski četveroboj: reprezentanca je izbrana na podlagi tablic Atletske 

zveze Slovenije z dne 12. junij 2017. Upošteva se veter.* 

 Mladinski peteroboj: reprezentanca je izbrana na podlagi tablic z dne 26. junij 

2017.* 



 

 Pionirski peteroboj: Izbirna tekma za izbor atletov v reprezentanco bo Prvenstvo 

Slovenije za pionirje in pionirke U16, ki bo potekalo 9. in 10. septembra 2017 v 

Velenju 

 * Pri tekaških disciplinah se bo upošteval veter po formuli +1,0 m/s pomeni pribitek 

0,08 sekunde in -1.0 m/s pomeni odbitek 0,08 sekunde. To določilo velja za 

discipline 100 m, 200 m in 110 m ovire oz. 100 m ovire. 

 

Sklep: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije potrjuje kriterije za nastop na meddržavnih 

tekmovanjih.  

 

Ad. 5 

Razno 

 

V. Kevo je člane seznanil z odgovorom F. Ruzzier, ki predlaga disciplino hoja 5 km na 

mlajše mladinskem ekipnem prvenstvu. 

 

V. Kevo je člane seznanil glede serije krosov, kjer so trije individualni, že obstoječi krosi 

povezani serijo. Starostne kategorije serije: U14, U16 in U18. Najboljša dva atleta Atletska 

zveza Slovenije pelje na Beli kros v Beograd. 

 

V. Kevo je člane seznanil z informacijo, vezano na organizacijo državnega prvenstva v 

krožnih tekih, da je bil poslan mail na avstrijsko zvezo, na odgovor se še čaka, predvideno 

pa je sodelovanje s hrvaško atletsko zvezo. 

 

Člani so se strinjali, da 20 % obveznosti NPŠŠ trenerjev do Atletske zveze Slovenije 

obsegajo sledeče: 

1. Delovanje na projektu IAAF Kids Athletics. 

2. Sodelovanje na reprezentančnih tekmovanjih (priprave, testiranja, tekmovanja). 

3. V primeru manjka ur, preostanek opravijo v obliki podpore kluba (trening selekcij). 

 

Zaradi velikega zanimanja po koriščenja priprav v Beogradu bo na klube poslan mail, da 

trenerji izrazijo interes po koriščenju, ker mora vse atlete in trenerje potrditi zveza. Trenerji 

morajo v primeru zainteresiranosti na zvezo poslati termin priprav in imena atletov.  

 

U. Verhovnik je opozoril, da ni organiziranih dovolj izobraževanj in da to postala resen 

problemi v klubih. 

 

V. Kevo je člane seznanil z informacijo, da bo 22. novembra v Celju organizirano testiranje. 

Dr. Bračič bo izvedel osnovno testiranje. En teden pozneje bodo v Ljubljani dodatna 

testiranja glede na odločitve koordinatorjev. 

 

Konec ob 17:57.  

 

zapisala: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije 

poslovna sekretarka strokovne službe in 

mednarodnega sodelovanja 

predsednik 

Špela Hus Vladimir Kevo 

 


