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Z A P I S N I K
20. seje strokovnega sveta AZS, ki je bila v torek, 11. januarja 2011 ob 16.30 uri v Ljubljani.
Prisotni:

Steiner Martin, Čoh Milan, Črne Slavko, Jeriček Andrej, Peternelj Zdravko, Primc Igor,
Šoba Albert, Teršek Robert
Vabljena: Branko Škof, Stanislav Štuhec

Dnevni red:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pregled zapisnika 18. in 19. seje strokovnega sveta
Program in pogoji strokovnega usposabljanja vaditeljev in učiteljev rekreativnega teka
Testiranja v letu 2011
Projekt POI London 2012 in projekt OFEM 2011
Priprave AZS
Razno

AD 1
Na zapisnika 18. in 19. seje strokovnega sveta ni bilo pripomb in sta bila potrjena brez dopolnil.
AD 2
Branko Škof je predstavil program usposabljanja »vaditelj in učitelj rekreativnega teka«. Po
razpravi so bili sprejeti naslednji zaključki:
• Strokovni svet AZS programe podpira, ker vsebinsko dopolnjujejo že obstoječe programe
izobraževanja (vaditelj, trener, trener specialist) in niso v nasprotju z omenjenimi programi.
• Programi vaditelj, trener in trener specialist imajo v primeru subvencioniranja programov iz
sredstev EU ali drugih primerljivih skladov prednost pred programom »vaditelj in učitelj
rekreativnega teka«.
AD 3
Vsebino programa testiranj v letu 2011 je predstavil koordinator testiranj AZS Robert Teršek.
Stanislav Štuhec s Fakultete za šport je celovito predstavil možnosti, ki jih FŠ nudi s tega področja.
Dr. Milan Čoh je predlagal, da na naslednji seji Robert Teršek podrobno predstavi celovit vsebinski
in finančni program testiranj v letu 2010.
Zaključek: Strokovni svet AZS je sprejel pobudo, da Robert Teršek pripravi omenjeno gradivo.
Predsednik ZATS Andrej Jeriček naj organizira predstavitev Stanislava Štuhca trenerjem AZS. Prav
tako se predstavitev vključi v program priprav AZS.
AD 4
Strokovni delavec AZS in član Strokovnega sveta Zdravko Peternelj je poročal o delu na projektih
POI London 2012 in OFEM 2011. Člani so poročili potrdili in sprejeli zaključek, da Zdravko
Peternelj o obeh projektih sprotno obvešča.

AD 5
Priprave (vsebinsko) v letu 2011 je predstavil Strokovni delavec AZS in član Strokovnega sveta
Zdravko Peternelj. Priprave AZS bodo organizirane dvakrat in sicer v času zimskih počitnic in v
mesecu aprilu pred prvomajskimi in v sklopu prvomajskih počitnic.
Če ima skupina priprave organizirane izven teh terminov, je možno za atlete – pogodbenike AZS –
koristiti pripadajoča sredstva AZS. O tem je potrebno predhodno obvestiti AZS.

Seja je bila zaključena ob 18.45h.

Zapisal:
Martin Steiner

Strokovni svet:
predsednik
Martin Steiner

