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2. seje strokovnega sveta AZS, ki je bila v torek, 7. aprila 2009 ob 16.30 uri v prostorih AZS v 
Ljubljani. 
 

Prisotni:  Steiner Martin, Čoh Milan, Jeriček Andrej, Primc Igor, Peternelj Zdravko 
Odsotni: Črne Slavko, Omerzu Henrik, �oba Albert (opravičeno) 
Ostali prisotni: Kevo Vladimir, Malnar Slavko, Povhe Rafko (vsi glavni trenerji), Boris Miku� 

(direktor AZS), Lorenci Milan 
 
Dnevi red: 

1. Pregled zapisnika 1. seje strokovnega sveta � poroča Z. Peternelj 
2. Predstavitev projektov 

o Atletika za najmlaj�e � poroča M. Lorenci 
o Razvoj teka na srednje in dolge proge � poroča M. Lorenci 
o �tafete � poroča A. Jeriček 

3. Mednarodna atletska liga 2009 � poroča M. Steiner 
4. Finančno poslovanje AZS � poročata B. Miku� in M. Steiner 
5. Testiranja � poroča M. Čoh 
6. Razno 

o Borza prostih kapacitet v Planici 
o Priprave v Novi Gorici 

 
AD 1 
Na zapisnik 1. seje ni bilo pripomb. 
 
AD 2 
Milan Lorenci je članom Strokovnega sveta AZS predstavil dva projekta: Atletika za najmlaj�e in 
Razvoj teka na srednje in dolge proge. 
 

Sklep �t. 5 
Strokovni svet AZS podpira oba projekta, ki ju je potrebno �e natančno vsebinsko,  
organizacijsko, terminsko in finančno dopolniti ter navesti vire sredstev. Projekta je treba 
umestiti v �ir�o dru�beno sfero (Ministrstvo za �olstvo in �port, Fundacija za �port, 
ustrezni občinski organi, ipd.). 

 
Jeriček Andrej � nosilec projekta �tafet je na kratko poročal o vsebini sestanka s trenerji in atleti, 
kandidati za �tafete 4x100 m in 4x400m. 
Člani Strokovnega sveta so predstavljeni projekt razvoja �tafet podprli in ga s svojimi sugestijami 
dopolnili. Soglasni so bili, da je potrebno Andreju Jeričku nuditi vso potrebno pomoč tudi na terenu 
na način, da bodo pri projektu tvorno sodelovali trenerji in atleti, organizatorji mitingov MAL pa 
bodo pozvani, da v svoj program uvrstijo tudi �tafetne teke. 



AD 3 
Članom Strokovnega sveta so bila predstavljena pravila MAL za leto 2009. Glavna sprememba je 
nov način točkovanja. V razpravi so bili poudarki na sledečem: 

o podpis pogodb z organizatorji v najkraj�em mo�nem času, 
o apel organizatorjem, da v miting vključijo disciplini met diska in �tafete 4x100m, 
o v primeru, da organizatorji ne bodo izplačali denarnih nagrad, AZS ne bo krila stro�kov 

meritve in obdelave podatkov. 
 
AD 4 
Direktor AZS je predstavil finančni plan poslovanja AZS v celoti s poudarkom na financah, ki so 
predvidene za strokovno dejavnost AZS. Poleg vi�ine in razdelitve finančnih sredstev po 
posameznih segmentih, je navedel tudi predvidene datume izplačil obveznosti do atletov in njihov 
procentualni razrez. V primeru, da bodo prilivi sredstev v skladu s pričakovanji, ne bo potrebno 
nobenih popravkov ali zamikov. 
 
AD 5 
Dr. Milan Čoh iz Fakultete za �port je �e enkrat podrobneje predstavil mo�nosti testiranj atletov v 
okviru programov, ki jih fakulteta izvaja in ponuja. Iz povedanega je bilo moč ugotoviti, da so 
mo�nosti za testiranja urejene in naloga glavnih trenerjev je, da jih skladno z dogovorom koristijo. 
 
AD 6 
Članom Strokovnega sveta in glavnim trenerjem so bile predstavljene mo�nosti kori�čenja kapacitet 
v Planici za priprave atletov. 
 
Posredovana je bila tudi ponudba Nove Gorice, ki �eli ponovno obuditi mo�nosti priprav atletov v 
tem kraju. Iz prilo�enega materiala je bilo razvidno, da pogoji ustrezajo zahtevam za kakovosten 
trening. 
 
Odhodi na tekmovanja-potovanja reprezentanc: s strani glavnega trenerja Vladimirja Keva, je bila 
posredovana �elja, da bi trenerjem posredovali okvirni terminski in vsebinski plan odhodov zaradi 
pravočasne priprave in planiranja treninga. Predsednik Strokovnega sveta AZS in Pisarna AZS 
bosta pripravila ustrezno gradivo. 
 
Milan Čoh je predstavil projekt Fakultete za �port, ki ustanavlja laboratorij za terenske meritve, ki 
bo v prvi vrsti namenjen izvajanju testiranj atletov na terenu in v njihovem okolju. 
 

Sklep �t. 6 
Strokovni svet AZS podpira ustanovitev Laboratorija za terenske meritve na Fakulteti 
za �port. 

 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.45. 
 
 
Zapisala: 
Zdravko Peternelj 
Martin Steiner 
 

Strokovni svet AZS 
predsednik 

Martin Steiner 
 


