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Ljubljana, 16. december 2015 

 

Z A D E V A: 

Zapisnik 23. seje Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije, ki je bila v sredo, 16. 

decembra 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, Igor Primc, Rok Kopitar, dr. Milan Čoh, 

Robert Teršek, Zdravko Peternelj, Špela Hus, Boštjan Bradeško 

 

Odostni: Albert Šoba 

 

Dnevni red: 

1. Otroška atletika – Boštjan Bradeško 

2. Pregled in potrditev zapisnika 22. seje Strokovnega sveta – Martin Steiner 

3. Razno 

 

Martin Steiner je pozdravil prisotne člane. 

 

Ad. 1 

Otroška atletika 

 

Projekt Otroška atletika, ki je program IAAF, sta pripravila vsebinski vodja Boštjan 

Bradeško in organizacijski vodja Zdravko Peternelj. Po predstavitvi so člani Strokovnega 

sveta Atletske zveze Slovenije nosilcem programa postavili dodatna vprašanja in jima 

podali svoje ideje z namenom boljše temeljitejše seznanitvije z vsebino in problematiko 

projekta. 

 

Omenjeno je bilo, da je Atletska zveza Slovenije v preteklosti že izvajala podobne projekte 

(Otroška atletska liga, Atletika brez meja), ki so bili vsebinsko in organizacijsko podobni 

projektu Otroške atletike, vendar so z leti usahnili.  

 

Po seznanitvi o projektu Strokovni svet Atletske zveze Slovenije sprejema sledeče 

zaključke: 

 Člani Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije ugotavljajo, daje projekt dobro 

zastavljen in se že uspešno izvaja, vendar ga je potrebno širiti – prostorsko in 

vsebinsko nadgrajevati. Zadolženi: vodja projekta in Strokovni svet Atletske zveze 

Slovenije. 

 Strokovni svet Atletske zveze Slovenije meni, da je potrebno v delo aktivno vključiti 

izvajalce programov NPŠŠ. Člani predlagajo, da se opravi sestanek izvajalcev NPŠŠ 

in vodij projekta. Namen sestanka je natančna opredelitev nalog, ki jih bodo 

izvajalci NPŠŠ izvajali v sklopu projekta na področju kjer delujejo. Zadolženi: vodja 

projekta in Strokovni svet Atletske zveze Slovenije. 

 Predsednik Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije seznani Upravni odbor 

Atletske zveze Slovenije z vsebino seje. Strokovni svet Atletske zveze Slovenije 

predlaga Upravnemu odboru Atletske zveze Slovenije dokup opreme za izvajanje 

projekta Otroška atletika v letih 2016 – 2018 skladno s finančnimi zmožnostmi. Plan 

nabave naj se finančno opredeli v planu za leto 2016. 
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Ad. 2 

Potrditev zapisnika 22. seje Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije 

 

Člani na zapisnik niso imeli pripomb. 

 

Sklep št. 2: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije potrjuje zapisnik 22. seje Strokovnega 

sveta Atletske zveze Slovenije. 

 

Ad. 3 

Razno 

 

Brez razprave. 

 

zapisala:  Strokovni svet AZS 

mednarodni odnosi  predsednik 

Špela Hus  Martin Steiner 

 


