
 

Ljubljana, 24. marec 2016 

 

Z A D E V A: 

Zapisnik 31. seje Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek, 

24. marca 2016 ob 14:00 uri v prostorih Atletske zveze Slovenije (Letališka cesta 33 C, 

Ljubljana).  

 

Prisotni člani Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije: Vladimir Kevo (predsednik 

Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije), Albert Šoba, Boštjan Fridrih, Andrej Jeriček, 

Aleš Bezjak, Uroš Verhovnik, Svjetlan Vujasin, Lovrenc Umek, Matej Juhart 

 

Odsotni člani Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije: Rok Kopitar, Igor Primc,  

 

Ostali prisotni: Matija Kranjc, Špela Hus 

 

Dnevni red: 

1. Potrjevanje zapisnika 25., 26., 27. korespondenčne, 28., 29. korespondenčne in 

30. korespondenčne seje Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije 

2. Meritve in testiranja 2016 

3. Poročila koordinatorjev po sklopih disciplin 

4. Poročilo o potrditvi programov izobraževanj za trenerje 

5. Norme za nastop na Balkanskih prvenstvih 

6. Osnovne informacije o trenerskem posvetu 2016 

7. Mediteransko prvenstvo za mlajše člane 

8. Olimpijske igre Rio 2016 – poročilo 

9. NPŠŠ – informacija o opravljenih aktivnostih 

10. Tekmovalni koledar in sistemi 

11. Razno 

 

Ad. 1 

Potrjevanje zapisnika 25., 26., 27. korespondenčne, 28., 29. korespondenčne in 

30. korespondenčne seje Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije 

 

A. Bezjak je prosil za popravek, da se je pri glasovanju na 28. seji vzdržal glasovanja glede 

omejitve nastopa mlajšim mladincem. Člani ostalih pripomb na zapisnik niso imeli. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: 8 ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 1: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije potrjuje zapisnike 25., 26., 27. 

korespondenčne, 28., 29. korespondenčne in 30. korespondenčne seje Strokovnega sveta 

Atletske zveze Slovenije. 

 

Ad. 2 

Meritve in testiranja 2016 

 

Dr. M. Bračič je predstavil nabor svojih meritev, storitev in svetovanj ter obrazložil njegov 

način delovanja, njegov pristop pri delovanju z atleti. 

 

V. Kevo je vprašal kakšna je njegova odzivnost pri izvedbi meritev in nato interpretaciji 

rezultatov. Dr. Bračič je obrazložil da med dva in tremi dnevi. A. Šoba je postavil vprašanje, 



 

če sodeluje s podjetjem TMG-BMC? Dr. Bračič je obrazložil, da sodelujejo na nekaterih 

področjih. 

 

U. Verhovnik je dodal, da je v preteklosti že sodeloval z dr. Bračičem in da ima z njim 

dobre izkušnje. B. Fridrih se je pridružil U. Verhovniku, da dobro sodeluje z njim že več 

let. 

 

A. Šoba je vprašal, kakšno je financiranje meritev in testiranj. Obrazloženo je bilo, da gre 

za financiranje preko Olimpijskega strokovnega centra in da vsa komunikacija poteka med 

njimi in Atletsko zvezo Slovenije ter da direktnega kontakta z izvajalcem meritev ni. 

 

Dr. J. Vodičar je predstavitev nabor meritev in sodelovanj, ki jih lahko Fakulteta za šport 

ponudi atletom in atletinjam. Prednost Fakultete za šport je velika baza podatkov in 

dostopnost do le-te. 

 

V. Kevo je po končanih predstavitvah članom Strokovnega sveta povedal, da dr. Bračič in 

dr. Vodičar nista edina možna izvajalca meritev, ki so financirani s strani Atletske zveze 

Slovenije, vendar sta glede na pretekle izkušnje najpogostejša izvajalca. Izhodišča 

projekta so, da bo Atletska zveza Slovenije dodeljeno kvoto za meritve razdelila med svoje 

atlete, kjer bo polovica namenjena vrhunski, internacionalni in vmesni selekciji, preostanek 

pa mlajšim kategorijam (U23, U20, U18, nacionalna selekcija in na predlog A. Bezjak 

nekateri talentirani atleti U16). Poudaril je, da je nujno, da sem čim prej sprejme baterija 

testov, katero se bo spremljalo na daljši rok. Koordinatorjem po sklopih disciplin je postavil 

1. april 2016 kot rok za oddajo nabora testov po disciplinah, v roku desetih dni pa morajo 

sporočiti tudi predlagane termine testiranj. 

 

Ad. 3 

Poročila koordinatorjev po sklopih disciplin 

 

L. Umek je predstavil svoj dokument o atletih v slovenski atletiki, ki se ukvarjajo z 

metalskimi disciplinami. Naknadno je dodal še dva atleta, T. Križan in T. Hribar, v nabor 

potencialnih atletov v metalskih disciplinah. 

 

A. Šoba je podal povzetek svojega dokumenta, ki zajema atlete v sprinterskih disciplinah 

in tekih z ovirami. Omenil je tudi projekt skupnih priprav štafet, projekt, katerega bo 

Strokovni svet projekt podpiral le v primeru, če bodo sodelovali popolnoma vsi trenerji. 

 

S. Vujasin je podal informacijo glede stanja slovenske atletike na srednje in dolge proge. 

Dodal je, da se moramo zavedati, da nam manjka atletov na dolgih progah. 

 

B. Fridrih je podal nabor atletov v skakalnih disciplinah in trenutno stanje. 

 

Ad. 4 

Poročilo o potrditvi programov izobraževanj za trenerje 

 

V. Kevo je podal informacijo o procesu potrjevanja programov izobraževanj. A. Jeriček je 

dodal, da so bile težave z udeležbo na usklajevalnih sestankih. Programa usposabljanja za 

II. in III. stopnja nista sporna, sporen je le program za izobraževanje I. stopnje, vaditelj 

atletike, kjer je prišlo do zapletov zaradi usklajevanja z IAAF. 



 

V. Kevo je povprašal o spremembah programa glede na staro različico. A. Jeriček je dodal, 

da bistvenejših razlik ni. Program je sestavljen iz strokovnega dela (pregled nad vsebino 

ima Atletska zveza Slovenije) in splošnega dela (pregled nad vsebino ima Strokovni svet 

Republike Slovenije). Tudi programa izobraževanja za II. in III. stopnjo bosta pri 

naslednjem revidiranju prav tako usklajena z IAAF.  Se približujeta, da bosta skladna z 

IAAF programi. M. Kranjc je vprašal, zakaj se povečuje obseg izobraževanja z 80 na 120 

ur. A. Jeriček je povedal, da je razlog za to zadostovanje pogojem SSRS in IAAF. Program 

je usklajen z IAAF. V. Kevo je vprašal, kako je z licenciranjem. A. Jeriček je pojasnil, da bo 

program poslan na IAAF, do septembra pa pričakujemo, da bomo zadevo ustrezno 

zaključili. Dodatno bo izvedeno še usposabljanje za vaditelja I. IAAF stopnje. Prej so bila 

usposabljanja financirana s strani kohezijskih skladov, zdaj pa imamo bolj proste roke pri 

kreiranju programov, ki pa še vedno morajo biti primerni za potrjevanje na SSRS. 

 

S. Vujasin je mnenja, da licencirani trenerji niso kvalitetni in da je kvaliteten trener 

usposobljen in usmerjen v kvaliteto in ne kvantiteto. 

 

V. Kevo je mnenja, da bi morali imeti večjo avtonomnost pri sestavljanju programov. A. 

Jeriček je še dodal, da so programi narejeni na podlagi Zakona o športu in SSRS. Meni, da 

bomo z novim zakonom bomo imeli veliko težav.  

 

Ad. 5 

Norme za nastop na Balkanskih prvenstvih 

 

A. Jeriček je predstavil predlog norm za nastope na Balkanskih prvenstvih za člane, 

starejše mladince in mlajše mladince ter razmišljanje, ki je bilo vodilo za predlog.  

 

V. Kevo je dodatno podal še informacijo, da državnega prvenstva za mlajše mladince in 

mladinke v Mariboru zaradi zapletov pri organizatorju ne moremo. Meni, da se moramo 

odločiti, kakšna bo naravnanost slovenske atletike, v Evropo ali na Balkan.  

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: 9 ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 2: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije potrjuje predloge norm za nastope na 

Balkanskih prvenstvih za člane, starejše mladince in mlajše mladince. 

 

Ad. 6 

Osnovne informacije o trenerskem posvetu 2016 

 

A. Jeriček je podal informacijo, da bodo v kratkem izvedene okrogle mize. Dodal je, da je 

veliko predlogov z zadnjih miz že bilo realiziranih ali pa se realizirajo. Pomembno je, da 

dobimo povratne informacije s terena. Podal je tudi informacijo glede usposabljanj v tujini, 

da bo med člane ZATS v kratkem poslan razpis, več informacij pa bo na voljo po seji IO 

ZATS. Financiranje mednarodnih kongresov ostaja isto kot v letu 2015. Termin kongresa 

Združenja atletskih trenerjev Slovenije je 12. in 13. november 2016, lokacija pa bo 

potrjena v kratkem. 

 

V. Kevo je povedal, da je vodilo letošnjega delovanja Strokovnega sveta, da že na kongresu 

predstavimo celostno sliko delovanja in usmeritev strokovne dejavnosti slovenske atletike 

in da se moramo izobraževanj resneje lotiti. 

 



 

Ad. 7 

Mediteransko prvenstvo za mlajše člane 

 

V. Kevo je člane seznanil z informacijami, vezanimi na mediteransko prvenstvo za mlajše 

člane. Problem tekmovanja je, da se prekriva z Atletskim pokalom Slovenije.  

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: 9 ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 3: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije potrjuje 6. maj 2016 (4 tedne pred 

tekmovanjem) rok za oddajo prijave na Mediteransko prvenstvo za mlajše člane. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: 9 ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 4: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije sprejema sklep, da bo Atletska zveza 

Slovenije na tekmovanje prijavila le atlete do zapolnitve norme. V primeru, da bo atletov 

z normami manj kot je slovenska kvota, se bo ekipa zapolnila s preostalimi prijavljenimi 

glede na procentualno odstopanje od norme. Prednost imajo atleti z normami. 

 

Člani so predlagali pisarni, naj še enkrat pošlje informacijo glede nove spletne strani in da 

se doda podstran koledar med zavihke. 

 

Ad. 8 

Olimpijske igre Rio 2016 – poročilo 

 

V. Kevo je podal informacije glede pripravljalnega kampa za OI. Povedal je, da bodo 

problem akreditacije, ker je kvota 0,55 glede na celotno olimpijsko reprezentanco.  

 

Problem so bili tudi obrazci za akreditacije, saj so jih potencialni potniki pozno vračali. V 

maratonu je prišlo do spremembe norm, katere je OKS – ZŠZ sprejel na februarski seji. 

Dodal je, da se z OKS – ZŠZ dela zelo intenzivno. Povratek z Olimpijskih iger, ki se končajo 

v nedeljo, je predviden za torek ali sredo. Vodilo je, da vsi atleti z OKS normo potujejo. 

 

Ad. 9 

NPŠŠ – informacija o opravljenih aktivnostih 

 

V. Kevo je člane seznanil, da je U. Verhovnik koordinator za NPŠŠ. U. Verhovnik je razložil, 

da se je spremenil namen projekta. V preteklosti je bilo bolj pomembno delo kluba kot 

celota, zdaj pa je pomembno individualno delo strokovnega delavca. Ministrstvo bo 

preverjalo število otrok, s katerimi delavec dejansko dela. Za ta namen bodo moralo 

oddajati mesečna poročila. Opravljene morajo biti pedagoške ure (20 ur na teden). 

Predstavil je svoj predlog kriterijev za prihodni razpis. 

 

A. Šoba in M. Juhart sta bila enotna, da klubi funkcionirajo po zelo ustaljenih kalupih, kateri 

se ne bojo spremenili samo zato, ker je prišlo do spremembe v razpisu. B. Fridrih je 

vprašal, kako se bo kontroliralo, kateri delavec ima katere otroke. 

 
M. Juhart meni, da ta program sili strokovne delavce v prezgodnjo specializacijo in 

strmenjem za vrhunskimi rezultati mladih atletov. Meni, da bi se moralo nagraditi 

kontinuirano kakovostno vrhunsko mladinsko delo.  

 



 

Ad. 10 

Tekmovalni koledar in sistemi 

 

V. Kevo je podal predlog, da se zaradi velikega števila komentarjev na terenu odpre široka 

debata in damo ljudem tako možnost, da komentirajo in podajo svoje predloge. Poudaril 

je, da je ključnega pomena, da že danes nastavimo sistem za prihodnje. Nobenega razloga 

ni, da bi urnik moral biti vedno isti. Koordinator za to področje je M. Juhart. Le tako lahko 

pridem na kongres Združenja atletskih trenerjev s konkretnimi predlogi. 

 

Ad. 11 

Razno 

 

V. Kevo je podal informacijo, da se v jeseni začenja nova sistematizacija glede 

kategorizacije, pri kateri moramo biti izjemno vključeni in proaktivni. 

 

M. Juhart je podal predlog, da bi na novi strani obstajal forum. 

 

V. Kevo je člane seznanil, da bo vodja ekipe na Evropskem prvenstvu za mlajše mladince 

v Tbilisiju A. Bezjak.  

 

 

 

zapisala: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije 

mednarodni odnosi predsednik 

Špela Hus Vladimir Kevo 

 

 


