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Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
6. seje strokovnega sveta AZS, ki je bila v ponedeljek, 2. novembra 2009 ob 16.00 uri v prostorih AZS v 
Ljubljani. 
 

Prisotni:  Steiner Martin, Čoh Milan, Črne Slavko, Peternelj Zdravko, �oba Albert 
Odsotna: Jeriček Andrej, Primc Igor (oba opravičeno) 
Vabljeni in prisotni: dr. Peter Kukovica, Boris Miku�, Vladimir Kevo, Slavko Malnar, Rafko Povhe  
 
Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 5. seje strokovnega sveta � poroča Z. Peternelj 
2. Strokovna dejavnost AZS v letu 2010 � poroča M. Steiner 
3. Razno 

 
Uvodoma je predsednik AZS dr. Peter Kukovica prisotne na seji seznanil in s prisotnimi razpravljal o aktualnih 
temah v slovenski atletiki. 
 
AD 1 
Član Strokovnega sveta Zdravko Peternelj je povzel vsebino zapisnika 5. seje Strokovnega sveta AZS. Prisotni 
niso imeli pripomb na vsebino in zaključke, navedene v zapisniku, zato je bil zapisnik sprejet brez pripomb. 
 
AD 2 
Predsednik Strokovnega sveta Martin Steiner je predstavil vsebino dela Strokovnega sveta AZS v letu 2010. 
Opozoril je na organizacijske spremembe, v strukturnem in operativnem delu.  
Član Strokovnega sveta AZS Albert �oba je izrazil pomisleke glede organiziranja skupnih priprav za atlete 
AZS v terminih, ki so navedeni v materialu. Prav tako je menil, da so Glavni trenerji v okviru svojih mo�nosti 
zadovoljivo opravljali svoje delo, čeprav niso bili dose�eni vsi zadani cilji.  
Predsednik Strokovnega sveta je pojasnil, da bodo priprave, izvedene v teh terminih, da pa obstaja mo�nost, da 
z vidika specifike posameznih sklopov disciplin lahko priprave organiziramo tudi izven teh terminov. Priprave 
v času zimskih in prvomajskih počitnic so za atlete AZS z vidika �ole prostih dni, glede na to, da je struktura 
atletov AZS sestavljena predvsem iz (mlaj�ih) mladincev, taka časovna struktura optimalna. 
Razlogi, zakaj bo Strokovni svet imenoval Trenerje AZS namesto glavnih trenerjev so obrazlo�eni v gradivu 
Strokovna dejavnost AZS v letu 2010. Eden osnovnih razlogov za tak�no odločitev pa je, da bi na ta način 
�eleli doseči večjo razčlenjenost znotraj posameznih sklopov disciplin in na ta način zajeti v resno delo več 
mladih in nadarjenih atletov. 
Po dalj�i razpravi in izmenjavi mnenj so člani Strokovnega sveta soglasno podprli vsebino predstavljenega 
gradiva in projekt Strokovna dejavnost AZS v letu 2010 predali v potrditev Upravnemu odboru AZS. 
 
AD 3 
Slavko Malnar je podal pobudo o vključitvi mladinskih reprezentanc Slovenije na Balkanske mladinske igre. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.00 uri. 
 
Zapisal: 
Martin Steiner 

Strokovni svet AZS 
predsednik 

Martin Steiner 


