
 

 

 

Z A D E V A: 

 

16. seja Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije, ki je potekala v torek, 3. 

septembra 2019 ob 15.30, uri v prostorih Atletske zveze Slovenije (Letališka cesta 33 C, 

Ljubljana). 

 

Prisotni: Vladimir Kevo, Aleš Bezjak, Uroš Verhovnik, Boštjan Fridrih, Ivan Kukovič, Igor 

Primc, Rok Kopitar, Matija Šestak. 

 

Odsotni: Lovrenc Umek, Saša Maraž, Matija Kranjc. 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 15. seje Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije 

2. Potrditev dnevnega reda 16. seje Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije 

3. Potrditev kandidatov za SP v Dohi 

4. Testiranja do konca leta 

5. Priprave do konca leta 

6. Razno 

 

 

 

AD 1 

Potrditev zapisnika 16. seje Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije 

 

Člani Strokovnega sveta na predlagani dnevni red niso imeli pripomb. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: ZA 8,  PROTI 0. 

 

Sklep št. 89: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije potrjuje predlagani dnevni red 15. 

seje Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije. 

 

 

AD 2 

Potrditev dnevnega reda 15. seje Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije 

 

Člani Strokovnega sveta na zapisnik niso imeli pripomb.  

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: ZA 8,  PROTI 0. 

 

Sklep št. 90: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije potrjuje zapisnik 16. seje 

Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije. 

 

 

AD 3 

Potrditev kandidatov za SP v Dohi 

 

Po pregledu trenutnega stanja na IAAF lestvicah in seznamu atletov/atletinj, ki so dosegli 

normo za SP v Dohi, Strokovni svet je enotno glasoval, da se potrdijo atletinje, ki so 

dosegle normo (Tina Šutej, Martina Ratej in Maruša Mišmaš). Člani SS so mnenja, da 



 

kandidati, ki so trenutno v kvoti nastopajočih na SP (IAAF lestvice) in prejmejo povabilo 

IAAF  nastopijo v Dohi.  

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: ZA 8,  PROTI 0. 

 

Sklep št. 91: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije je potrdil nastope Tine Šutej, Martine 

Ratej in Maruše Mišmaš na SP v Dohi . Morebitnim povabljenim atletom s strani IAAF  prav 

tako potrdi  nastop. 

 

 

AD 4 

Testiranja 2019 

 

 

Člani SS so se strinjali z idejo Boštjana Fridriha in Matija Šestaka, da se čez celo leto 

spremljajo rezultati atletov. Predlagala sta, da se določijo testi katere bi opravljali trenerji 

individualno. Potem bi se na koncu vsakega cikla organizirala skupna testiranja in bi se na 

ta način zbirali podatki in spremljali atleti tekom celega leta. 

 

Člani SS so predlagali naslednja testiranja v dveh terminih – november in december in dve 

ločeni skupini – skakalci in šprinterji. Testiranja bodo potekala v Slovenski Bistrici. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: ZA 8, PROTI 0. 

 

Sklep št. 92: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije je potrdil predlog, da se naslednja 

testiranja opravijo v novembru in decembru v Slovenski Bistrici in, da se ločeno testirajo 

skakalci in šprinterji. 

 

 

 

AD 5 

Priprave do konca leta 

 

Vladimir Kevo je poročal o neuporabljenih sredstvih, ki so namenjena za programe atletov 

in zato poziva nacionalne trenerje, da v roku enega tedna pripravijo sezname atletov in 

trenerjev, ki se bodo udeležili priprav (termin – november/december) in, da poiščejo 

primerno lokacijo za priprave. 

 

Matija Šestak je predlagal, da se večkrat do konca leta organizirajo vikend priprave v 

Novem Mestu (dvorana) 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: ZA 8, PROTI 0. 

 

Sklep št. 93: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije je potrdil predlog, da nacionalni 

trenerji v roku enega tedna pripravijo sezname atletov in trenerjev, ki naj bi udeležili 

priprav, in predloge lokacij, kje naj bi se izvedle priprave. 

 

 

 

 

 



 

 

 

AD 6 

Razno 

 

Aleš Bezjak je opozoril, da potrebuje informacijo o Tekmovalnem sistemu mladih, da bi 

formiral koledar za leto 2020. Zahteval je mnenje SS o dvodnevnem Prvenstvu Slovenije 

v dvorani za člane in članice. 

 

Vsi člani SS so podprli idejo o dvodnevnem Prvenstvu Slovenije v dvorani za člane in 

članice. 

 

Uroš Verhovnik je podal informacije o zahtevkih ministrstva za kulturo, izobraževanje in 

šport v zvezi s poročili trenerjev ki so zaposleni prek NPŠŽ.  

 

Ministerstvo za kulturo, izobraževanje in šport zahteva oceno SS o programu in delu 

izvajalca programa do 13.9.2019. 

 

 

 

 

Seja se je končala ob 18.00.  

 

 

Zapisala: Marija Šestak Strokovni svet Atletske zveze Slovenije 

 predsednik 

 Vladimir Kevo 

 


