
 

 

 

Z A D E V A: 

 

17. seja Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije, ki je potekala v torek, 22. 

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

Ljubljana). 

 

Prisotni: Vladimir Kevo, Aleš Bezjak, Uroš Verhovnik, Boštjan Fridrih, Rok Kopitar, Matija 

Šestak, Lovrenc Umek. 

 

Odsotni: Igor Primc , Saša Maraž, Ivan Kukovič. 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda 17. seje Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije – V. 

Kevo 

2. Potrditev zapisnika 16. seje Strokovnega sveta – V. Kevo 

3. Prestop atleta Nika Kočevarja v slovensko reprezentanco 

4. NPE 2020 in VMS 2020 

5. Prioritetna lista zaposlovanja v javni upravi 

6. Testiranja FŠ 

7. Priprave NPE 

8. Pobuda T.Korent 3000 m zapreke za 2020 

9. 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 7,  PROTI 0. 

 

Sklep št. 94: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije potrjuje predlagani dnevni red 15. 

seje Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije. 

 

 

AD 2 

Potrditev dnevnega reda 17. seje Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije 

 

Člani Strokovnega sveta na zapisnik niso imeli pripomb.  

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: ZA 7,  PROTI 0. 

 

Sklep št. 95: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije potrjuje zapisnik 16. seje 

Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije. 

 

 

 

 

 



 

 

AD 3 

Prestop atleta Nika Kočevarja v slovensko reprezentanco 

 

Vsi člani Strokovnega sveta so pozdravili pobudo, da se uredi prestop atleta Nicka 

Kočevarja v Slovenijo in podprli predlog Vladimirja Keva, da se Nick Kočevar uvrsti v 

Vrhunsko mlado selekcijo in s tem pridobi sredstva namenjena atletom, članom VMS. 

  

Glasovanje o predlaganem sklepu: ZA 7,  PROTI 0. 

 

Sklep št. 97: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije je potrdil predlagani sklep, da se 

Nick Kočevar uvrsti v Vrhunsko mlado selekcijo 2020. 

 

AD 4 

NPE 2020 in VMS 2020 

 

Matija Šestak je predstavil predlog sprememb norm za NPE šprint ovire, ker meni, da so 

norme neprimerne (v nekaterih disciplinah so norme močnejše od norme za EP). Predlagal 

je tudi, da se atleti, ki dosežejo kriterij za višjo starostno skupino lahko uvrstijo v višjo 

kategorijo. Mnenja je tudi, da bi nacionalni trener lahko predlagal uvrstitev atleta v NPE 

tudi, če atlet nima kriterij. 

 

Matija Šestak je predlagal kriterije 2% nižje od norme za EP, Boštjan Fridrih je mnenja, da 

bi odstopanja od norme za EP morala biti 3%. Lovrenc Umek je povedal, da bo določil 

norme po lastni presoji in občutku. 

 

Matija Šestak je opozoril da moška štafet – 4 x 400 m moški trenutno izpolnjuje kriterije 

za EP 2020 in poziva strokovni svet, da razmisli o dodatnih sredstvih za štafeto (priprave). 

 

Vladimir Kevo je pozval nacionalne trenerje, da pripravijo predlog kriterijev za NPE 2020 

do petka 25. oktobra 2020. 

 

Aleš Bezjak je predstavil predlog kriterijev za uvrstitev v VMS 2020 in seznam kandidatov 

za VMS: 

 

a. kriterij: uvrstitev do 15. mesta na evropskih lestvicah v starostni kategoriji v kateri 

atlet/atletinja tekmuje; 

b. kriterij: uvrstitev v finale EP, SP, OFEM, MOI. 

 

Atletom, ki izpolnjujejo oba kriterija priprada 28 dni priprav. Atleti, ki izpolnjujejo samo en 

kriterij  (b) za uvrstitev v VMS, so upravičeni do 14 dni priprav. V primeru, da 

atleti/atletinje, ki izpolnjujejo samo en kriterij, tekom sezone izpolnijo normo za 

mednarodno tekmovanje – EP, SP, OFEM, MOI, bodo upravičeni do dodatnih 14 dni priprav. 

 

Atleti: 

1. Eva Pepelnak – lestvice, finale EP U20 

2. Lia Apostolovski, lestvice, finale EP U20 

3. Klara Lukan, lestvice, kolajna – EP U20, EP kros U20 

4. Filip Dominković, lestvice, finale OFEM 

5. Filip Jakob Demšar, lestvice, po sklepu SS (9.mesto - EP U20) 

6. Sandro Jeršin Tomassini – lestvice, po sklepu SS 



 

7. Vid Botolin – lestvice, kolajna OFEM 

8. Rok Makuc – finale OFEM 

9. Zala Istenič - finale OFEM 

10. Manca Starašinič - finale OFEM 

11. Zoja Šušteršič – finale EP U20 

12. Matic Silič – finale EP U20 

13. Jan Vukovič – finale EP U20 

 

Vladimir Kevo je predlagal uvrstitev Klare Lukan v Internacionalno selekcijo zaradi 

uspehov, ki jih je dosegla v sezoni 2019. 

 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: ZA 7,  PROTI 0. 

 

Sklep št. 98: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije je potrdil naslednje predloge:  

- nacionalni trenerji bodo pripravili predlog kriterijev za uvrstitev v NPE 2020, 

- kriterije za uvrstitev atletov v vrhunsko mlado selekcijo, 

- uvrstitev Klare Lukan v Intrnacionalno selekcijo. 

 

 

 

AD 5 

Prioritetna lista zaposlovanja v javni upravi 

 

Vladimir Kevo je predlagal štiri atlete, kandidate za prioritetno listo za zapositev v javni 

upravi: 

1. Kristjan Čeh – mednarodni razred, evropski prvak U23, World ranking – 31.mesto, 

kandidat za IO 

2. Maruša Černjul – mednarodni razred , 16. mesto na SP, World ranking – 28.mesto, 

kandidatka za IO 

3. Nejc Pleško – mednarodni razred, World ranking 37. mesto 

4. Joni Tomičič Prezelj  

 

 

Sklep št. 97: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije je potrdil predlog prioritetnega 

seznama za zaposlitev v javni upravi. 

 

 

 

AD 6 

Testiranja FŠ 

 

Matija Šestak in Boštjan Fridrih sta napovedala testiranja za šprinterje, oviraše, skakalce 

in mnogobojce. V dogovoru z Fakulteto za šport bosta izbrala meritve in uskladila termine 

testiranj ter sporočila podrobnosti do 25. oktobra 2019. Meritve bodo potekale na štadionu 

v Slovenski Bistrici. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: ZA 8, PROTI 0. 

 

Sklep št. 98: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije je potrdil predlog, da nacionalna 

trenerja za šprint in ovire ter skoke in mnogoboj naredita plan testiranj do 25. 10. 2019.  



 

 

 

 

AD 7 

Priprave NPE 

 

Vladimir Kevo je podal predlog o obvezni udeležbi vseh članov NPE na nacionalnih 

pripravah v Medulinu. 

 

Matija Šestak je predstavil plan priprav za štafete 4 x 400m in povedal, da bodo člani štafet 

združili moči in trenirali skupaj na pripravah. Priprave so predvidene decembra na 

Tenerifih. 

 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: ZA 7, PROTI 0. 

 

Sklep št. 98: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije je potrdil predlog, da prvomajske 

priprave v Medulinu še naprej ostanejo obvezne nacionalne priprave. 

 

 

 

AD 8 

Pobuda Tevža Korenta – 2000 m zapreke na Prvenstvu Slovenije 2020 

 

Vladimir Kevo je predstavil pobudo Tevža Korenta, ki je predlagal  menjavo disciplin na 

Prvenstvu Slovenije za članice. Tevž Korent je predlagal, da disciplino 3000 m zapreke 

zamenjamo z neolimpijsko disciplino 2000 m zapreke zaradi prenapornega programa 

Maruše Mišmaš v sezoni 2020. 

 

Člani strokovnega sveta so bili enotnega mnenja, da se na Prvenstvu Slovenije za člane in 

članice morajo izvajati le olimpijske discipline.  

 

Vladimir Kevo je predlagal, da se menjava izvede na Atletskem pokalu Slovenije in v 

program uvrsti disciplina 2000 m zapreke. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: ZA 7, PROTI 0. 

 

Sklep št. 99: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije je potrdil predlog, da na Prvenstvu 

Slovenije za člane in članice ostane disciplina 3000 m zapreke. in, da se na Atletskem 

pokalu Slovenije v programu naredi sprememba in sicer, da se disciplina 2000 m zapreke 

uvrsti v program ter, da se disciplina 3000m zapreke preneha izvajati na Atletskem pokalu 

Slovenije. 

 

 

AD 9 

Razno 

 

Vladimir Kevo in Aleš Bezjak sta predstavila koledar za sezono 2020 in povedala, da je  

junij najbolj zaseden s tekmovanji ter, da bo Prvenstvo Slovenije za člane in članice junija, 

APS pa julija zaradi roka za norme za OI (29. junij 2020) – Prvenstvo Slovenije prinaša 

veliko število točk za World ranking. 



 

Vladimir Kevo je izpostavil problematiko v zvezi s četveroboji – Atletska zveza Slovenije 

se ni strinjala z izbranim terminom za četveroboja U20 (06.06.2020. - v tem terminu je 

matura) in U23 (19.07.2020 – v istem terminu kot APS za člane in članice). Opozoril je 

tudi na možnost nenastopa reprezentance na teh dveh srečanjih. 

Mnenja je, da se AZS mora odločiti ali nadaljevati z udeležbo na mednarodnih srečanjih ali 

pa nastopati kot reprezentanca na Balkanskih prvenstvih. 

 

Vladimir Kevo je predstavil tudi projekt dvoranskega troboja (Srbija-Hrvaška-Slovenija). 

Prvo srečanje naj bi bo potekalo v Novem mestu (termin še ni določen). Nastopale naj bi 

članske reprezentance (dva atleta/atletinje na disciplino). Discipline še niso določene. 

 

Aleš Bezjak je predlagal spremembo oblike Prvenstva Slovenije v dvorani (člani) - 

dvodnevno Prvenstvo Slovenije v dvorani (člani) in vsi člani strokovnega sveta so podprli 

predlog o dvodnevnem tekmovanju. 

 

Člani strokovnega sveta so dali predlog o uvedbi Prvenstva Slovenije v nestandardnih 

štafetah, Aleš Bezjak je dal pobudo o izvedbi tega tekmovanja skupaj z PS v mnogobojih 

ali APS U12 in U14. 

 

Strokovni svet je predlagal naslednje discipline za novo tekmovanje: 

 

Člani, U20 

4x100 mix 

4x400 mix 

4x800 mix 

 

U18, U16 

400 300 200 100 

4x 300 mix 

4x 100 mix 

4x 600 mix 

 

Uroš Verhovnik je kot predsednik ZATS podal informacije o poteku usposabljanja za 

trenerje. Povedal je, da potekajo dva usposabljanja. Podal je informacije o težavah z 

dvema kandidatoma, ki se nista pravilno prijavila in, da poteka je urejanje njune udeležbe 

na usposabljanju. Opozoril je tudi na neresnost nekaterih kandidatov, ki so v zadnjem 

trenutku odpovedali udeležbo in jih zaradi pozne odpovedi ni bilo možno nadomestiti z 

drugimi kandidati. 

 

Sklep št. 100: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije je potrdil predloga, da bo od leta 

2020 Prvenstvo Slovenije v dvorani za člane in članice dvodnevno tekmovanje in, da se od 

leta 2020 začne izvajati Prvenstvo Slovenije v nestandardnih štafetah. 

 

 

Seja se je končala ob 18.00.  

 

 

 

Zapisala: Marija Šestak 

 

Vladimir Kevo 

predsednik  

Strokovni svet Atletske zveze Slovenije 



 

  

 

 


