Z A D E V A:
12. seja Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije, ki je potekala v ponedeljek,
10. decembra 2018 ob 15.30, uri v prostorih Atletske zveze Slovenije (Letališka cesta 33
C, Ljubljana).
Prisotni: Kevo Vladimir, Šestak Matija, Fridrih Boštjan, Bezjak Aleš, Kukovič Ivan, Umek
Lovrenc, Verhovnik Uroš, Primc Igor, Kopitar Rok, Kranjc Matija
Odsotni: Saša Maraž
Dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda 12. seje Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije – V.
Kevo
2. Potrditev zapisnika 11. seje Strokovnega sveta – V. Kevo
3. Vrhunska in internacionalna selekcija 2019
4. VMS 2019
5. Razno
AD 1
Potrditev dnevnega reda 12. seje Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije
Člani Strokovnega sveta na predlagani dnevni red niso imeli pripomb.
Glasovanje o predlaganem sklepu: ZA 10, 0 PROTI.
Sklep št. 76: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije potrjuje predlagani dnevni red 8.
seje Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije.
AD 2
Potrditev zapisnika 11. seje Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije
Člani Strokovnega sveta na zapisnik niso imeli pripomb.
Glasovanje o predlaganem sklepu: ZA 10, 0 PROTI.
Sklep št. 77: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije potrjuje zapisnik 11. seje
Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije.
AD 3
Vrhunska in internacionalna selekcija 2019
Vladimir Kevo pove, da bo zaradi novih kriterijev za nastop na svetovnem prvenstvu
potrebno nadgraditi kriterije in meni, da so problematični Maja Mihalinec, Neja Filipič in
Robert Renner, ker nimajo pogojev za pogodbo. Meni, da bodo omenjeni atleti močni
člani naše reprezentance za Ekipno evropsko prvenstvo in, da bi jim morali zagotoviti
dodatna sredstva preko NPE 2019.

Matija Kranjc predlaga, da na pogodbi ostane 16 atletov ter da se finalistom letošnjega
evropskega prvenstva zagotovijo dodatna sredstva. Opozori tudi, da bi atleti potrebovali
sredstva že pred zimsko sezono (izplačilo prvega obroka pred začetkom dvoranskih
tekmovanj).
Vladimir Kevo predlaga, da Matija Kranjc pripravi predlog pogodb in se nato uskladi z
predsednikom AZS
Vrhunska selekcija
1. Janežič Luka
2. Ratej Martina
3. Mišmaš Maruša
4. Horvat Anita
Internacionalna selekcija 1
1.Žan Rudolf
2.Pleško Nejc
3.Zupančič Blaž
4. Domjan Veronika
5. Šutej Tina
6. Agata Zupin
7. Špiler Barbara ***
*** Špiler Barbari se zaradi nenastopa na EP Berlin in poznega datuma doseganja norme
( 69 m) postavi dodatni pogoj pri pogodbi 2019.
Višina osnovne pogodbe se ji zmanjša za 50 %. V primeru doseganja norme za EP 2018
(met kladiva Ž 69 m) se ji izplača celotna višina zneska predvidenega za Internacionalno
selekcijo 1
Internacionalna selekcija 2
1.
2.
3.
4.
5.

Renner Robert
Rok Puhar
Černjul Maruša
Jan Petrač
Neja Filipič

Glasovanje o predlaganem sklepu: 10 ZA, 0 PROTI.
Sklep št. 78: Strokovni svet potrjuje predlog ,da Matija Kranjc pripravi predlog pogodb
in se naknadno uskladi z predsednikom Atletske zveze Slovenije.

AD 4
VMS 2019
Vladimir Kevo je povedal, da selekcija ni izpolnila pričakovanja in opozoril, da veliko
atletov ni izkoristilo priprav, ki so bile na razpolago.
Aleš Bezjak je posredoval informacijo, da 23 atletov Izpolnjuje kriterije za vstop v
selekcijo. Meni, da je potrebno spremeniti kriterije in, da bi se v selekcijo uvrstili atleti
(približno 8 do 10 atletov), ki res izstopajo iz poprečja in z ate atlete se zagotovijo
dodatna sredstva. Predlaga dva kriterija: do 12.mesta na evropskih lestvicah v svoji
kategoriji in/ali uspešen nastop na velikem mednarodnem tekmovanju (EP U18, SP U20).
Predlaga tudi vstop v selekcijo tekom sezone, če atlet izpolni pogoje za selekcijo. Predlog
sredstev: atleti U18-20 dni priprav, atleti U20-20 dni priprav + 250 eur dodatnih
sredstev (nutricionist, psiholog…), atleti U23-20 dni + 450eur dodatnih sredstev.
Uroš Verhovnik predlaga, da atleti koristijo sredstva tudi na individualnih pripravah.
Primc meni, da pogoj za sredstva mora biti reprezentančni nastop (četveroboji,
peteroboji).
Umek je povedal, da je potrebno spremljati razvoj atletov in delati tudi izjeme (atleti, ki
ne izpolnjujejo kriterije, ampak si s svojim potencialom in po mnenju Strokovnega sveta
zaslužijo biti v selekciji).
Člani VMS:
1. Eva Pepelnak
2. Kristijan Čeh
3. Nika Glojnarič
4. Zoja Šušteršič
5. Filip Jakob Demšar
6. Klara Lukan
7. Mitja Kordež
8. Nastja Modic
9. Karin Gošek
10. Jure Grkman
11. Eva Mustar
Glasovanje o predlaganem sklepu: 10 ZA, 0 PROTI.
Sklep 79: Strokovni svet potrjuje seznam članov VMS

AD 6
Razno
Novomeška dvorana - pridobiti informacije o uporabnosti dvorane in pogojih uporabe.

Vladimir Kevo je predstavil nova pravila o udeležbi na balkanskih prvenstvih: na članskih
prvenstvih lahko nastopi minimalno 5 atletinj in 5 atletov iz posamezne države. Na
mladinskih prvenstvih pa lahko nastopi najmanj 4 atletinj in 4 atletov.
Kamp Osilnica 2018 za atlete U16 – pobuda, da se v prihodnosti organizira več kampov
za mlade - treningi, izobraževanja, različne aktivnosti.
Predlog trenerske licence – Profesorja Fakultete za šport g. Škof in g. Čoh pripravljata
nov pravilnik, ki bo veljaven od decembra 2018.
Uroš Verhovnik je opozoril na obveznost vpisa v razvid športnih delavcev (samo trenerji).
Do 23 junij 2019 velja stari program izobraževanja in licenc. Vaditelji bodo imeli dve leti
časa za pridobitev trenerske licence.
Naslednji trenerski tečaj je predviden za februar 2019. Tudi »dousposabljanje« vaditeljev
bo februarja 2019.
Pogoj za sofinanciranje (OKS) je, da slušatelji morajo imeti status zaposlenih oseb.
Trenerji z dolgoletno prakso in z vrhunskimi trenerskimi dosežki lahko pridejo do naziva,
na predlog ZATS.

Seja se je končala ob 18.00.
Zapisala: Marija Šestak

Strokovni svet Atletske zveze Slovenije
predsednik
Vladimir Kevo

