
 

Z A D E V A: 

6. seja Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije, ki je potekala v četrtek, 19. 

oktobra 2017 ob 15.30, uri v prostorih Atletske zveze Slovenije (Letališka cesta 33 C, 

Ljubljana). 

 

Prisotni: Dejan Dokl (direktor), Vladimir Kevo (predsednik Strokovnega sveta), Ivan 

Kukovič, Matija Šestak, Boštjan Fridrih, Uroš Vrhovnik, Matija Kranjc, dr. Andrej Udovč 

(predsednik tekmovalne komisije), Andreja Jošt (predsednica sodniške komisije), Lovrenc 

Umek, Igor Primc, Aleš Bezjak.  

 

Odsotni: Andrej Jeriček, Saša Maraž 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda 6. seje Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije – V. 

Kevo 

2. Potrditev zapisnika 4. in 5. seje Strokovnega sveta 

3. Tekmovalna komisija 

4. Sodniška komisija 

5. NPE 2018 

6. Koledar 2018 

7. Izplačilo pogodb 2017 

8. Merila 2018 

9. Razno 

 

 

 

AD 1 

Potrditev dnevnega reda 6. seje Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije 

 

Člani Strokovnega sveta na predlagani dnevni red niso imeli pripomb. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: 9 ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 40: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije potrjuje predlagani dnevni red 2. 

seje Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije. 

 

 

AD 2 

Potrditev zapisnika 4. In 5. seje Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije 

 

Člani Strokovnega sveta na zapisnik niso imeli pripomb. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: 9 ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 41: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije potrjuje zapisnik 3. seje 

Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije. 

 

 

 

 

 



 

AD 3 

Tekmovalna komisija 

 

Dr. Andrej Udovč je predstavil tekmovalni sistem in ga ocenil kot primeren, ampak 

potreben manjših sprememb. 

 

 

AD 4 

Sodniška komisija 

 

Andreja Jošt je poročala o težavah in drastičnem padcu števila sodnikov. Pove, da je 

težko zagotoviti optimalni minimum sodnikov na tekmovanjih.  

 

 

AD 5 

NPE 2018 

 

NPE mlada vrhunska selekcija –Vsi člani Strokovnega sveta se strinjajo, da je treba 

poostriti merila v kategoriji mlajših mladincev. Vladimir Kevo predlaga, da nacionalni 

trenerji pripravijo predloge o novih merilih za mlajše mladince in atlete, ki prestopajo iz 

kategorije mlajših članov v kategorijo članov, najkasneje do 3. novembra.  

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: 9 ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 42: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije potrjuje predlog, da nacionalni 

trenerji pripravijo predloge za nova merila v kategoriji mlajših mladincev in za atlete, ki 

prestopajo iz mlajše članske v člansko kategorijo, najkasneje do 3. novembra 

 

 

 

AD 6 

Koledar 2018 

 

Aleš Bezjak je predstavil predlog koledarja za 2018. Predlaga, da se DP v krožnih tekih 

organizira skupaj z Hrvaško Atletsko zvezo in, da se predlog koledarja pošlje klubom v 

vpogled. 

 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: 9 ZA, 0 PROTI. 

 

 

 

Sklep št. 43: Strokovni svet Atletske zveze Slovenij potrjuje predlog, da se Prvenstvo 

Slovenije v krožnih tekih organizira skupaj s Prvenstvom Hrvaške  v krožnih tekih 

združita ter, da se koledar pošlje klubom v vpogled. 

 

 

 

 

 

 



 

AD 7 

Izplačilo pogodb 2017 

 

Kevo je izpostavil težavo pri izplačilu obroka pogodbe vezanega za nastop na APS za 

Marušo Černjul (študijske obveznosti v Ameriki) in Matijo Kranjca (poškodba). Janežič, 

Muhar Šplier in Tomič ne dobijo izplačan obrok zaradi nenastopa na APS brez ustreznega 

razloga. Mihalinec ne dobi izplačila vezanega na nastop na državnem in svetovnem 

prvenstvu zaradi nenastopa na SP v Londonu. Vladimir Kevo predlaga, da atleti, ki imajo 

ustrezno zdravniško opravičilo dobijo izplačilo. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: 9 ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 44: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije potrjuje predlog, da se izplača 

obrok vezan na nastop na APS atletom, ki niso nastopili na omenjenem tekmovanju 

ampak priložijo ustrezno zdravniško dokumentacijo.  

 

 

AD 8 

Merila 2018 

 

Svetovno prvenstvo v dvorani, Birmingham (GBR) –Predlog Matija Šestaka in 

Boštjana Fridriha: v primeru, da ni atleta, z normo, naj Strokovni svet odloča o 

reprezentanci na osnovi tablicah v tekoči sezoni in presoje članov Strokovnega sveta, 

kateri atlet bi lahko dosegel najboljšo uvrstitev na prvenstvu. Vsi člani predlagajo, da 

končna odločitev o nastopu atletov na SP v dvorani mora biti najkasneje 19. februarja. 

Zimski pokal, Leiria (POR) – Vladimir Kevo predlaga, da Lovrenc Umek pripravi 

predlog spremembe norm. 

Evropsko prvenstvo U18, Gyor (HUN)– Vladimir Kevo je predlagal, da atleti morajo 

potrditi normo dvakrat v tekoči sezoni v obdobju med 1. 4. 2018 in 25. 6 2018. V 

primeru, da trije atleti izpolnijo normo (lahko nastopita samo dva atleta) v isti disciplini, 

izbirno tekmovanje bo državno prvenstvo. Končno odločitev bo sporočil Strokovni svet. 

Ostali člani Strokovnega sveta so predlagali, da atlet lahko enkrat izpolni normo v 

obdobju med 1. 04. 2017 in 25. 6. 2017. 

Svetovno prvenstvo U20, Tampere (FIN) - Člani Strokovnega sveta predlagajo, da 

štafete nastopijo samo v primeru, če trije atleti imajo izpolnjeno normo v posamični 

disciplini, in da mlajši mladinec/mladinka lahko nastopi v štafeti. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: ZA, PROTI. 

 

Sklep št. 45: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije potrjuje predloge: 

1. Če ni atletov z izpolnjeno normo za Svetovno prvenstvo v dvorani, Strokovni svet 

bo določil reprezentanco (en atlet in ena atletinja) na osnovi tablicah v tekoči 

sezoni in presoji Strokovnega sveta kateri atlet lahko doseže najboljšo uvrstitev. 

Končni seznam reprezentance bo določen 19. 2. 2017.  

2. Rok za doseganje norme za EP U18 je od 1. 4. 2018 do 25. 6 2018 in izbirno 

tekmovanje je državno prvenstvo U18 (v primeru, da več atletov ima izpolnjeno 

normo).  

3. Štafete lahko nastopijo na Svetovnem prvenstvu U20 v primeru, da trije atleti 

imajo izpolnjeno normo v posamični disciplini, in v štafeti lahko nastopi mlajši 

mladinec/mladinka. 



 

4. Odhod na Svetovno prvenstvo U20 in Evropsko prvenstvo U18 – dva dni pred 

začetkom tekmovanja (8. 7. 2017 in 3. 7. 2017) 

 

 

AD 9 

Razno 

 

Dejan Dokl je poročal o Evropskem kongresu v Litvi(Balkanska zgodba). 

Vrhovnik je izpostavil problematiko vaditeljev. Povedal je, da je po novem zakonu za 

vaditelje obvezno nadaljevanje izobraževanja (trenerska licenca). 

 

Nova pogodba – Vladimir Kevo je omenil težave v statusu atletov, ki niso izpolnili 

norme za SP ali EP, ampak vseeno nastopijo na tekmovanju (vabilo IAAF, EAA). Aleš 

Bezjak meni, da je nastop enakovreden normi in da v tem primeru atlet mora dobiti 

izplačilo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Seja se je končala ob 20.45.  

 

 

Zapisala: Marija Šestak Strokovni svet Atletske zveze Slovenije 

 predsednik 

 Vladimir Kevo 

 


