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Z  A  P  I  S  N  I  K 

 
17. seje strokovnega sveta AZS, ki je bila v četrtek, 23. septembra 2010 ob 16.00 uri v Ljubljani. 
 

Prisotni:  Steiner Martin, Čoh Milan, Črne Slavko, Jeriček Andrej, Peternelj Zdravko, Primc Igor, 
Teršek Robert 

Opravičeno odsoten: Šoba Albert 
 
 

1. Analiza sezone 2010 
Dnevni red: 

2. Razno 
o Štipendije OKS 

 
AD 1  
Namen te seje je bil, da na podlagi poročil trenerjev Vrhunske atletske selekcije (VAS) in nekaterih 
drugih ugotovimo, kaj je botrovalo nedoseganju zastavljenih tekmovalnih ciljev v mnogih primerih 
v sezoni 2010. 
Trenerji so podali pisna poročila z navedbo bistvenih vzrokov, ki so vplivali na potek trenažnega 
procesa in sezone 2010. 
Ocenili so tudi sodelovanje z AZS, delo v klubih, kjer trenirajo ter predlagali nekatere predloge, 
vredne upoštevanja v sezoni 2011. 
Članom Strokovnega sveta je bilo posredovano tudi gradivo Analiza VAS 2007-2010, Razdelitev v 
kakovostne razrede na osnovi rezultatov 2010 ter analiza Vodje VAS Igorja Primca z variantami 
sestave VAS v letu 2011. 
Predsednik Strokovnega sveta je članom predstavil v strnjeni obliki nekatere poudarke iz omenjenih 
materialov, iz katerih je razvidno, da so bolezni in poškodbe bistveno vplivale na slabše rezultate, 
da je sodelovanje z AZS dobro v vseh segmentih, razen pri medicinski podpori, kjer je potrebno več 
usklajevanja, ažurnosti ipd. 
Iz analize VAS 2007-2010 je viden upad rezultatov in odmik od zastavljenih ciljev, razporeditev v 
razrede na osnovi rezultatov 2010 pa kaže upad oziroma premik atletov (v kar precejšnjem številu) 
v nižje razrede.  
Sistem razvrščanja atletov na podlagi tekmovalnih uspehov (rezultata) od VAS navzdol je 
zastavljen strogo, upošteva rezultate in njihovo vrednost, zahteva vsakoletno potrjevanje in je na ta 
način zelo selektiven. Ker pa opažamo, sedaj že drugo leto, da nam v bistvu ta način ocenjevanja 
razbija predvsem vrh naše piramide, osrednji del pa ostaja, se je pojavilo tudi razmišljanje o 
morebitni spremembi kriterijev. To je mogoče narediti za prihodnje leto, a le po temeljitem 
premisleku in analizi. 
Članom Strokovnega sveta je bilo s strani predsednika ponujeno v odločitev: 

• Ali se določil držimo striktno, 
• Prilagojeno, 
• Spremenjeno. 

Na to vprašanje so imeli člani Strokovnega sveta različna mnenja. Igor Primc je menil, da moramo 
pravila spoštovati, a lahko uveljavljamo spremembe. Andrej Jeriček se je nagibal k temu, da se 
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upošteva sedanje kriterije. Robert Teršek je bil zato, da se kriterije upošteva, a je opozoril na to, da 
je potrebno več delati na preventivi, ker so atleti fizično na robu sposobnosti (izsledki testiranj). 
Slavko Črne je menil, da je potrebno obdržati obstoječe kriterije, vendar jih lahko dopolnjujemo. 
Milan Čoh je menil, da je nihanje rezultatov povsem normalna stvar, da slovenska atletika dosega 
izjemne rezultate, a da prej ali slej nastopi tudi krizno obdobje in da so pri vrhunskih dosežkih 
poškodbe pogost spremljevalec ter da morajo trenerji zelo paziti, da ne gredo čez »rob« sposobnosti 
atleta. 
Ker so bila mnenja različna, predvsem pa stališča še nedorečena, bo na osnovi tega pripravljen 
predlog, ki ga bo Strokovni svet na naslednji seji potrdil in poslal v nadaljnjo proceduro. 
 
AD 2  
Strokovni svet AZS je podal pozitivno mnenje kandidatom, ki so izpolnjevali kriterije OKS za 
pridobite športne štipendije. Mnenje so prejeli: Žulič Jaka, Vivod Eva, Mišmaš Maruša, Bratkič 
Maja, Berčan Sara, Rudolf Žan 
 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 18.00h. 
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