
 

 

Z A D E V A: 

 

1. seja Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije, ki je potekala v ponedeljak, 

27.01.2021, ob 20.00 preko video konference. 

 

Prisotni: Albert Šoba, Gregor Cankar, Uroš Verhovnik, Boštjan Fridrih, Matija Šestak, 

Lovrenc Umek, prof. dr. Branko Škof, Igor Primc, Matija Kranjc, Aldo Ino Alešič. 

 

Odsotni: / 

Dnevni red: 

1. Uvodni nagovor novega predsednika Strokovnega sveta Alberta Šobe 

2. Razdelitev zadolžitev članom Strokovnega sveta – A. Šoba 

3. Atletika 2021 – A. Šoba 

4. Merila 2021 – A. Šoba 

5. Nastopa na Prvenstvu Balkana v dvorani U20 in Prvenstvu Balkana v dvorani za 

člane in članice  

6. Razno 

 

 

AD 1 

Uvodni nagovor novega predsednika Strokovnega sveta Alberta Šobe 

 

Novi predsednik strokovnega sveta, Albert Šoba, je pozdravil vse člane strokovnega sveta 

in jim zaželel dobrodošlico ter uspešno delovanje v mandatu 2021 – 2024. 

 

AD 2 

Razdelitev zadolžitev članom Strokovnega sveta – A. Šoba 

 

A.Šoba je podal predlog zadolžitev članov strokovnega sveta in sicer: 

- Vrhunska selekcija 1 – Matija Kranjc, 

- Vrhunska selekcija 2 – Gregor Cankar, 

- Internacionalna selekcija – Igor Primc, 

- Nacionalna panožna ekipa in vrhunska mlada selekcija, šprinti – Matija Šestak, 

- Nacionalna panožna ekipa in vrhunska mlada selekcija, skoki – Boštjan Fridrih, 

- Nacionalna panožna ekipa in vrhunska mlada selekcija, srednji in dolgi teki – dr. Branko 

Škof, 

- Nacionalna panožna ekipa in vrhunska mlada selekcija, meti – Lovrenc Umek, 

- Podpora atletom iz selekcij (stagnacija rezultata, poškodbe, psihičke krize…mladi atleti, 

ki prihajajo…) – Aldo Ino Ilešič 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: ZA 10,  PROTI 0. 

 

Sklep št. 1: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije je potrdil predlog zadolžitev članov 

Strokovnega sveta AZS. 

 

 



 

 

AD 3 

Atletika 2021 – A. Šoba 

 

A. Šoba je predstavil predlog dokumenta Atletike 2021 in opozoril člane Strokovnega sveta 

o maksimalni višini proračuna, ki je predviden za leto 2021. 

 

L. Umek, B. Fridrih, M. Šestak in B. Škof se niso strinjali s kriteriji za uvrstitev v selekcije 

in so predlagali, da kriteriji ostanejo isti kot so bili v letu 2020. 

 

L. Umek se ni strinjal s predlogom, da se Luka Janežič uvrsti v Vrhunsko selekcijo 1, ker 

ni dosegel kriterija za to selekcijo in predlagal, da se atlet uvrsti v Vrhunsko selekcijo 2. 

 

M. Kranjc je predlagal, da se poleg Luka Janežiča v Vrhunsko selekcijo 1 uvrstita tudi Neja 

Filipič in Lia Apostolovski. 

 

M. Šestak je podal predlog, da se v Internacionalno selekcijo uvrstita tudi Nika Glojnarič, 

Lovro Mesec Košir in Jure Grkman, ki so se svojimi dosežki približali normi za EP na 

prostem. 

 

Sledila je razprava po kateri je A. Šoba predlagal, da se Luka Janežič uvrsti v Vrhunsko 

selekcijo 2 in Nika Glojnarič, Lovro Mesec Košir in Jure Grkman v Internacionalno selekcijo. 

Povabil je člane Strokovnega sveta, da do naslednje seje pripravijo predloge kriterijev za 

uvrstitve v selekcije. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: ZA 9,  PROTI 1 

 

Sklep št. 2: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije je potrdil predlog sestave selekcij za 

leto 2021. Kriterije za uvrstitev v selekcije bodo člani Strokovnega sveta pripravili do 

naslednje seje. 

 

 

AD 4 

Merila 2021 – A. Šoba 

 

A.Šoba je predstavil predlog Meril za leto 2021 in sicer kriterije za nastop na mednarodnih 

tekmovanjih, ki sta jih določila evropska in svetovna zveza. Predlagal je, da kriteriji za 

mednarodna srečanja in balkanska dvoranska prvenstva ostanejo isti kot so bili do sedaj 

in povabil nacionalne trenerje, da po koncu dvoranske sezone podajo nov predlog za 

kriterije za balkanska prvenstva na prostem. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: ZA 10,  PROTI 0 

 

Sklep št. 3: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije je potrdil predlog dokumenta Merila 

2021. 

 

 

 

 

 

 



 

 

AD 5 

Nastopa na Prvenstvu Balkana v dvorani U20 in Prvenstvu Balkana v dvorani za 

člane in članice – A. Šoba 

 

A.Šoba je predlagal, da za Prvenstvo Balkana U20 in za člane, potrdi vse prijavljene atlete 

ter, da atletom, ki bodo izpolnili kriterije za nastop, stroške poti krije AZS, atleti, ki niso 

dosegli kriterijev, stroške poti krijejo sami. 

 

Dr. Škof je bil mnenja, da na tekmovanju nastopijo le atleti, ki so dosegli kriterije. Tudi 

ostali člani SS AZS so se strinjali s predlogom dr. Škofa. 

 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: ZA 9,  PROTI 1 

 

Sklep št. 4: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije je potrdil predlog, da na Prvenstvih 

Balkana nastopijo samo tisti atleti, ki so dosegli kriterije za nastop. 

 

AD 6  

Razno 

 

 

 

 

Seja se je končala ob 23.30.  

 

 

Zapisala: Marija Šestak Strokovni svet Atletske zveze Slovenije 

 predsednik 

 Albert Šoba 

 

 
 

 
 

 
 


