Ljubljana, 3. november 2015
Z A D E V A:
Zapisnik 22. seje Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije, ki je bila v
ponedeljek, 2. novembra 2015 ob 14:00 uri v prostorih Atletske zveze Slovenije
(Letališka cesta 33 C, Ljubljana).
Prisotni: Martin Steiner (predsednik Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije), Slavko
Črne, Boštjan Fridrih, Andrej Jeriček, Vladimir Kevo, Blaž Perko, Igor Primc, Albert Šoba,
Rok Kopitar
Odsotni: dr. Milan Čoh, Robert Teršek,
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 21. seje Strokovnega sveta
2. Informacije o zaposlitvi v javni upravi – poročevalec Perko Blaž
3. Informacije o stanju na Atletski zvezi Slovenije – poročevalec Steiner Martin
4. Razno
Ad. 1
Pregled in potrditev zapisnika 21. seje Strokovnega sveta Atletske zveze
Slovenije
Sklep št. 1: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije potrjuje zapisnik 21. seje
Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije.
Ad. 2
Informacije o zaposlitvi v javni upravi
Martin Steiner je pozdravil Blaža Perka, namestnika generalnega sekretarja za področje
športa pri Olimpijskem komiteju Slovenije. G. Perko je podal informacijo o možnosti
zaposlitve v javni upravi (vojska, policija, carina), v kateri je trenutno zaposlenih 10
atletov. Strokovni svet Atletske zveze Slovenije je predlagal seznam kandidatov za
zaposlitev, ki ga bo Olimpijski komite Slovenije na koordinacijskem sestanku vnesel v
širši seznam vseh kandidatov (tudi iz drugih športov) za zaposlitev. G. Perko je omenil
tudi možnost zamenjave športnikov pred iztekom zaposlitve drugega športnika.
Sklep št. 2: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije sprejema sklep, da v prihodnje atlet
ne bo smel podaljševati zaposlitve v javni upravi brez soglasja Atletske zveze Slovenije,
torej brez soglasja Upravnega odbora in Strokovnega sveta. Naloga Strokovnega sveta
je, da skupaj z organi Olimpijskega komiteja Slovenije in javne uprave uskladi časovnico
za pravočasno informiranje in izvajanje tega sklepa.
Ad. 3
Informacije o stanju na Atletski zvezi Slovenije
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Predsednik Strokovnega sveta je člane obvestil o trenutnem dogajanju na Atletski zvezi
Slovenije. Člani so mnenja, da je potrebno urediti in usklajevati mišljenja enotno znotraj
zveze. Ker smo v olimpijskem letu 2016, je potrebno vse sile usmeriti v sezono 2016.
Sklep št. 3: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije se je seznanil z dogajanjem na
Atletski zvezi Slovenije.
Ad. 4
Razno
Tekmovalni sistem pionirskih kategorij
Albert Šoba je predlagal, da bi v pionirskih kategorijah (U12, U14, U16) podeljevali
medalje ne samo po kategorijah, vendar ločeno po letnici rojstva. Iz prakse izhajajoč bi
to ugodno vplivalo na zmanjšanje osipa v teh kategorijah. Predlaga tudi, da bi eno
tekmovanje iz teh kategorij (U12, U14, U16) izvedli vzorčno v skladu z materialom, ki ga
je pripravila delovan skupina leta 2014.
Program »Vaditelj atletike«
Andrej Jeriček, predsednik Združenja atletskih trenerjev Slovenije, je člane Strokovnega
sveta seznanil z vsebino programa za usposabljanje vaditelj atletike. Člane je zanimalo
kako je z nostrifikacijo izobraževanj v odnosu s starim ozabrežavnjem. G. Jeriček se je
obvezal, da bo do naslednje seje Strokovnega sveta pridobil to informacijo.
Zadeva Šestak
G. Martin Steiner je članom Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije predstavil
gradivo, vezano na primer gospe Marije Šestak. Podal je povzetek gradiva in povedal, da
bo isto gradivo obravnavano tudi na naslednji seji Upravnega odbora Atletske zveze
Slovenije.
Primer Žane Jereb bo Strokovni svet Atletske zveze Slovenije obravnaval na naslednji
seji Strokovnega sveta, ki bo predvidoma konec novembra.
zapisala:
mednarodni odnosi
Špela Hus

Strokovni svet AZS
predsednik
Martin Steiner
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