
 

Z A D E V A: 

 

8. seja Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije, ki je potekala v sredo, 30. 

januarja 2018 ob 15.30, uri v prostorih Atletske zveze Slovenije (Letališka cesta 33 C, 

Ljubljana). 

 

Prisotni: Vladimir Kevo, Boštjan Fridrih, Matija Kranjc, Ivan Kukovič, Matija Šestak, Igor 

Primc, Lovrenc Umek, Aleš Bezjak, Rok Kopitar, Uroš Verhovnik 

 

Odsotni: Saša Maraž 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda 8. seje Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije – V. 

Kevo 

2. Potrditev zapisnika 7. seje Strokovnega sveta 

3. Predlog kriterijev za EP kros 2018 (I. Kukovič) 

4. Merila 2018 

5. NPE 2018 

6. Atletika 2018 

7. MI Tarragona 

8. Pogodbe z atleti 2018 

9. Zaposlitev v državni upravi 

10. Potrditev uporabe sredstev za pogodbe atletov za leto 2017 

11. Razno 

 

 

AD 1 

Potrditev dnevnega reda 8. seje Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije 

 

Člani Strokovnega sveta na predlagani dnevni red niso imeli pripomb. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: 10 ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 48: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije potrjuje predlagani dnevni red 8. 

seje Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije. 

 

 

AD 2 

Potrditev zapisnika 7. seje Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije 

 

Člani Strokovnega sveta na zapisnik niso imeli pripomb. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: ZA, PROTI. 

 

Sklep št. 49: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije potrjuje zapisnik 7. seje 

Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije. 

 

 

AD 3 

Predlog kriterijev za EP kros 2018 

 



 

Ivan Kukovič je predstavil predlog kriterijev za EP v krosu. Izpostavi, da se je od 

trenerjev odzval le Borut Podgornik, ki se je strinjal s predlogom.  

Aleš Bezjak pove, da merila morajo biti tako kot za vsa večja mednarodna tekmovanja. 

Vladimir Kevo predlaga, da poleg kriterije določi tudi izbirno tekmovanje – Kros občinskih 

reprezentac. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: 10 ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 50: Strokovni svet potrjuje predlog kriterijev za EP v krosu. 

 

 

AD 4 

Merila 2018 

Vladimir Kevo predstavi dokument Merila 2018 in seznani člane o spremembah kriterijev 

za SI Jesolo, ki so sedaj usklajeni z mednarodnimi kriteriji. Predlaga da datum veljavnosti 

norm za EP v Berlinu ostane isti (od 1. Jan 2018) in, da Strokovni svet individualno 

obravnava atlete, ki imajo norme iz leta 2017 in se približajo normi v letu 2018. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: 9 ZA,  1 PROTI. 

 

Sklep št. 51: Strokovni svet potrjuje predlog, da se kriteriji za Sredozemske igre U 23 

izenačijo s kriteriji Mednarodne zveze in, da norme za EP v Berlinu veljajo od 1. Januarja 

2018 ter, da se Strokovni svet odloča o nastopu atletov, ki so dosegli norme v letu 2017.  

 

 

AD 5 

NPE 2018 

 

Vladimir Kevo predstavi predlog finančne sheme za NPE za leto 2018. 

Nacionalni trenerji predstavijo predlog NPE in Vrhunsko mlado selekcijo 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: 10 ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 52: Strokovni svet potrjuje predlog za NPE 2018 in finančno shemo za leto 

2018. 

 

 

AD 6 

Atletika 2018 

 

Vladimir Kevo predstavi dokument Atletika 2018 in predlaga, da Tina Šutej in Maruša 

Černjul napredujeta iz Internacionalne v »vmesno selekcijo« (med Vrhunsko in 

Internacionalno selekcijo) 

Primc meni, da je potrebno spremeniti kriterije za Vrhunsko selekcijo: kriterij – nastop na 

SP ne norma. 

Matija Kranjec se ne strinja in pove, da Tina Šutej in Maruša Černjul morata biti v 

Vrhunski selekciji, ker sta bili visoko uvrščeni na SP. 

Vladimir Kevo meni, da je potrebno vzpostaviti sistem, ki bo v prihodnosti funkcioniral. 

Glasovanje o predlaganem sklepu: 6 ZA, 4 PROTI. 

 



 

Sklep št. 53: Strokovni svet potrjuje predlog, da se Maruša Černjul in Tina Šutej uvrstita 

v »vmesno selekcijo«. 

 

 

AD 7 

MI Tarragona 2018 

 

Marija Šestak poroča o poteku sestanka na OKS in seznani Strokovni svet z  

informacijami  o poteku tekmovanja in prijavah za Sredozemske igre v Tarragoni. 

 

 

AD 8 

Pogodbe z atleti 

 

Vladimir Kevo predstavi predlog pogodbe za leto 2018: 50% pogodbe atleti dobijo 

izplačano v dveh obrokih, 20 % pogodbe je pogojeno z nastopom na Atletskem pokalu 

Slovenije, 20% pogodbe je pogojeno z nastopom na Prvenstvu Slovenije, 10% je vezano 

na sodelovanje v promocijskih in marketinških akcijah AZS, trenerji podpišejo pogodbo, 

ki znaša 33% pogodbe atleta katerega trenirajo. Atlet, ki se uvrsti v finale na EP ali SP 

dobi bonus pri pogodbi za naslednje leto. V tekoči sezoni ni napredovanj v višje razrede 

 

Matija Kranjec se ne strinja s procenti, ki jih dobi trener. Zahteva tudi, da se v pogodbo 

da, da atlet lahko med sezono napreduje v višji razred in, da se sredstva namenjena za 

pogodbe, ki niso izplačana prenesejo v naslednje leto in ostanejo atletom.  

 

Glasovanje o predlaganem sklepu:: 9 ZA, 1 PROTI 

 

Sklep št. 54: Strokovni svet potrjuje predlog pogodb za leto 2018. 

 

AD 9 

Zaposlitev v državni upravi 

 

Primc poroča o podaljšanju pogodbe Maruši Mišmaš in Maji Mihalinec na osnovi poškodbe 

in Barbari Špiler na osnovi nosečnosti.  

Kevo seznani člane o zaposlitvi Lovenca Umeka  v okvirju 28 mesečnega projekta 

Razvoja športnih kadrov  in pove, da je v postopku zaposlitve tudi Rok Predanič.  

 

 

AD 10 

Potrditev uporabe sredstev za pogodbe atletov za leto 2017 

 

Direktor Atletske zveze Slovenije je predstavil poročilo o obveznostih Atletske zveze 

Slovenije do atletov vrhunske ter internacionalne selekcije po pogodbah za leto 2017 in 

predlagal sklep, da so vsa izplačila, po pogodbah za vrhunsko in internacionalno selekcijo 

atletom in trenerjem za leto 2017 bila v celoti izvedena v skladu z določili posameznih 

pogodb. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu:: 10 ZA, 0 PROTI 

 

 

 



 

Sklep št. 55: Strokovni svet potrjuje, da so vsa izplačila, po pogodbah za vrhunsko in 

internacionalno selekcijo atletom in trenerjem za leto 2017 bila v celoti izvedena v skladu 

z določili posameznih pogodb. 

 

Seja se je končala ob 18.20.  

 

 

  Zapisala: Marija Šestak Strokovni svet Atletske zveze Slovenije 

 predsednik 

 Vladimir Kevo 

 


