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Z  A  P  I  S  N  I  K 

 
22. seje strokovnega sveta AZS, ki je bila v ponedeljek, 22. januarja 2007 ob 18.00 uri v prostorih 
Atletske zveze Slovenije. 
 

Prisotni:  Steiner Martin, Črne Slavko, Čoh Milan, Primc Igor, Šoba Albert 
Odsoten:  Jeriček Andrej in Omerzu Henrik (opravičeno) 
Ostali prisotni: Praprotnik Urban, Fižuleto Hrvoje, Kevo Vladimir, Mesarič Ladislav (vsi glavni 

trenerji, Boris Mikuž in Zdravko Peternelj (strokovna služba AZS) 
 
 

Dnevni red: 
1. Pregled zapisnika 20. seje in 21. korespondenčne seje strokovnega sveta 
2. Način dela strokovnega sveta v letu 2007 (pretok informacij, priprave, sredstva NPE) 
3. Pogodbe (z atleti, z glavnimi trenerji, z organizatorji Velike nagrade AZS) 
4. Projekt šolske atletike 
5. Ekipna tekmovanja v letu 2008 
6. Nacionalne panožne športne šole (nove vloge in potrditev starih) 
7. Razno (popravljena merila 2007, cilji atletov v NPE in cilji kandidatov za mednarodna tekmovanja, zimski 

tekaški pokal, evropski pokal v hoji, predvideni termini in vsebina strokovnega sveta do konca leta 2007, 
testiranja na FŠ, tekma v Beogradu, Savaria pokal) 

 
Na sejo strokovnega sveta AZS so bili vabljeni in tudi prisotni glavni trenerji. 
 
AD 1. 
Na zapisnik 20. seje strokovnega sveta je imel pripombo Albert Šoba v AD 2, točka D – Vrhunska 
selekcija. V tekstu Prekinitev statusa: Tem se lahko status v selekciji podaljša največ za eno leto, se 
pravilno glasi: »Atleti-nje lahko status v selekciji ohranijo za največ eno leto in to samo enkrat v 
trajanju veljavnosti statusa”. 
 
Vsi ostali sklepi 20. seje so bili realizirani ali pa so v realizaciji. 
 
Na zapisnik 21. korespondenčne seje strokovnega sveta ni bilo pripomb. 
 
AD 2. 
Predsednik strokovnega sveta Martin Steiner je ponovno poudaril, da je z reorganizacijo strokovne 
službe AZS prevzel vlogo strokovnega delavca na AZS in s tem tudi vlogo tajnika strokovnega sveta 
AZS Zdravko Peternelj. Člani strokovnega sveta in glavni trenerji se naj v prihodnje za vse strokovne 
zadeve obračajo na strokovnega delavca. Tudi v načinu dela glavnih trenerjev je prišlo do sprememb, 
saj le-ti sedaj odločajo po lastni presoji in s tem nosijo tudi polno odgovornost za stanje v slovenski 
atletiki. Glavni trenerji samostojno odločajo o sredstvih posamezne NPE, hkrati pa morajo ves čas 
skrbeti o tem, kdo bo nastopil v posamezni reprezentanci in skrbeti za dotok mladih. 
 
Za leto 2007 imajo posamezne NPE na razpolago naslednjo višino sredstev: 
šprint in ovire – 33.174 €, srednje in dolge proge – 20.447 €, skoki – 20.447 €, meti – 22.165 € in 
mnogoboj – 9.806 €. 
 
 

Glavnim trenerjem so bila predstavljena pravila delovanja. Na pravila ni bilo nobenih pripomb. 
 



Sklep št. 152 
Strokovni svet AZS soglasno sprejme Pravila delovanja glavnih trenerjev. 

 
AD 3. 
A. 
Generalni sekretar Boris Mikuž je podal informacijo, da je predviden podpis pogodb z atleti in klubi v 
sredo, 7. februarja 2007 v Ljubljani. 
 

V razpravi so glavni trenerji podali stališče, da se naj bi za trenerje določila višina sredstev, ki ne bi 
bila opredeljena v pogodbi med AZS, klubi in atleti. 
 

Sklep št. 153 
Strokovna služba AZS pripravi predlog o višini nagrade za delo trenerjev, ki trenirajo 
atlete s pogodbo AZS. Na ta način bi trenerje zaščitili in jim postavili status. 

 
B. 
Prav tako se predvideva podpis pogodb z glavnimi trenerji in ostalimi sodelavci AZS v mesecu 
februarju 2007. Predvideva se izplačilo v dveh obrokih (15. maj in 30. oktober). Glavni trenerji bi 
prejeli fiksni del v višini 1.750 € in gibljivi del v višini 1.250 €. 
 
C. 
Podpis pogodb z organizatorji tekmovanj za Veliko nagrado AZS se predvideva v februarju. S TV 
Slovenija je dogovorjeno za tri prenose (Ljubljana, Velenje in Celje). Reportažo bo zagotovila 
produkcijska hiša VPK. Za leto 2008 potekajo razmišljanja, da se liga razširi tudi na sosednje države. 
 
AD 4. 
Generalni sekretar Boris Mikuž je prisotne seznanil z aktivnostmi na področju šolske atletike. 
Pogovori potekajo z MŠŠ. AZS se bo s partnerskim sodelovanjem MŠŠ aktivneje vključila v šolski 
sistem atletske vadbe in tekmovanj. AZS je k sodelovanju pritegnila sponzorja Kolinsko in časopisni 
medij Ekipa, katera bosta vsak po svoji plati kar največ prispevala k večjemu udejstvovanju mladih z 
atletiko in posledično k večjemu številu nastopajočih na šolskih atletskih tekmovanjih. 
 
AD 5. 
Na temo ekipnih tekmovanj v letu 2008 je bila živahna razprava, kjer so se izoblikovala naslednja 
stališča: 

o zakaj sploh ekipna tekmovanja, če nimamo v klubih zadosti trenerjev za vse sklope disciplin, 
o manjši klubi sploh ne morejo zagotoviti dovolj atletov za nastop v vseh disciplinah, 
o z uvedbo ekipnih tekmovanj bodo klubi prisiljeni skrbeti za vse discipline, 
o če že ekipna tekmovanja, potem naj bodo za mlajše kategorije, 
o ekipna tekmovanja po sklopih disciplin (teki, skoki, meti), 
o ekipna tekmovanja z nastopi regijskih reprezentanc, 
o eno ekipno tekmovanje ni smiselno. 

 

Sklep št. 154 
Za sejo strokovnega sveta AZS v aprilu 2007 pripravi predlog ekipnih tekmovanj delovna 
skupina v sestavi Ladislav Mesarič, Slavko Črne in Zdravko Peternelj. 

 
AD 6. 
MŠŠ je objavilo Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje plač trenerjev v programih panožnih 
športnih šol in strokovnih delavcev, ki vodijo izvajanje programov športne rekreacije v letu 2007. 
Razpis se zaključi 26. januarja 2007. 
Strokovni svet AZS mora podati mnenje o programu, izvajalcu in že zaposlenih trenerjih ter podati 
mnenje o programih, izvajalcih in trenerjih, ki prvič kandidirajo. V primeru več kandidatov mora biti 
opredeljen tudi prednostni seznam. 
Po razpravi so bili sprejeti sledeči sklepi: 



Sklep št. 155 
Strokovni svet AZS daje pozitivno mnenje za programe, izvajalce in trenerje Natalijo Bah, 
Tino Jurčak, Boruta Podgornika in Uroša Verhovnika. 

Sklep št. 156 
Strokovni svet AZS daje pozitivno mnenje za programe, izvajalce in trenerje Aleša 
Bezjaka, Gorazda Rajherja in Suzano Jenko, ki se prvič prijavljajo za sofinanciranje. 
Prednostni vrstni red trenerjev na osnovi strokovnih kriterijev in regionalne razpršenosti 
je Aleš Bezjak, Suzana Jenko in Gorazd Rajher. 

Sklep št. 157 
V mesecu marcu 2007 se z vsemi trenerji NPŠŠ opravi sestanek, na katerem se bo 
spregovorilo o dosedanjem delu že zaposlenih trenerjev in o nadaljnji strategiji AZS do 
delovanja NPŠŠ. 

 
AD 7. 
A. MERILA ZA NASTOPE NA MEDNARODNIH TEKMOVANJIH 
 
EAA je v decembru 2006 objavila merila za nastope na EP za mladince / mladinke in na Evropskem 
pokalu na 10.000 m. 
Za SP za ml. mladince / mladinke in za Evropski olimpijski festival mladih je strokovni svet po 
ponovni analizi popravil nekatere že sprejete norme. 
 

Sklep št. 158 
Strokovni svet AZS potrdi merila za nastope na EP za mladince / mladinke, Evropskem 
pokalu na 10.000 m ter potrdi popravek meril za nastop na SP za ml. mladince / mladinke 
in Evropski olimpijski festival mladih. 
Priloga tega zapisnika so sprejeta merila. 

 
B. ZIMSKI POKAL V KROSU 
 
V Sloveniji potekajo različna tekmovanja v krosu, katerim je potrebno dati močnejšo rdečo nit, ki bi 
bolj načrtno vodila od čimvečje množičnosti k najvišji kvaliteti. V ta namen glavni trener za srednje in 
dolge proge predlaga uvedbo zimskega pokala v krosu. 
 
Zimski pokal v krosu združuje 6 tekmovanj od decembra do marca.  
Tekmuje se v štirih starostnih kategorijah (pionirji / pionirke, mlajši mladinci / mladinke, starejši 
mladinci / mladinke in člani / članice). 
Tekmuje se individualno in ekipno. Na vsakem tekmovanju zmagovalec prejme 20 točk in vsak nižje 
uvrščeni po eno točko manj. Na zaključnem tekmovanju, ki je hkrati državno prvenstvo, se točkuje 
prvouvrščenega s 30 točkami in vsako mesto nižje s točko manj. Seštevek vseh točk, ki jih zbere 
posameznik, določi vrstni red za končno uvrstitev v pokalu. 
Za ekipno uvrstitev se šteje seštevek vseh točk, ki jih zberejo tekmovalci posameznega društva iz vseh 
starostnih kategorij skupaj.  
 
Za končne uvrstitve v pokalu prvi trije prejmejo pokale, od 4. do 6. mesta plakete, od 7. do 12. mesta 
pa priznanje. 
Pri starejših mladincih / mladinkah in članih / članicah se podelijo še denarne nagrade (ali vrednostni 
boni za nakup športne opreme). Pri mladincih / mladinkah za 1. mesto 300 €, 2. mesto 200 € in 3. 
mesto 100 €. Pri članih za 1. mesto 500 €, 2. mesto 300 €, 3. mesto 200 €, 4. mesto 100 € in 5. mesto 
50 €. 
Za ekipne uvrstitve se prvim trem ekipam podelijo pokali in ostalim plakete. S praktičnimi nagradami 
so nagrajeni tudi vodje ekip (npr. v obliki darilnega bona). Za skupno uvrstitev se štejejo najboljše 3 
tekme. V primeru, da imasta dva tekmovalca enako število točk, je bolje uvrščen tisti tekmovalec, ki 
je nastopil na večih tekmah. 
 
 



Koledar tekmovanj: 
1. tekma: 14.01.2007 - Kamenjski kros (Kamnje pri Ajdovščini) 
2. tekma: 20.01.2007 - Murska Sobota 
3. tekma: 10.02.2007 - Zimski kros Velenje 
4. tekma: 17.02.2007 - Kros v Batujah 
5. tekma: 17.03.2007 - Prvenstvo Slovenije v krosu 
 

Sklep št. 159 
Strokovni svet AZS potrdi uvedbo Zimskega pokala v krosih v zgoraj navedeni 
obrazložitvi in se ga pošlje v sprejem UO AZS. 

 
C. CILJI ATLETOV V NPE TER CILJI EVIDENTNIH IN POTENCIALNIH KANDIDATOV ZA 

NASTOPE NA MEDNARODNIH TEKMOVANJIH  
 
Ena izmed nalog glavnih trenerjev je tudi ta, da skupaj s trenerji, ki imajo atlete v NPE in za kandidate 
za mednarodna tekmovanja, določijo cilje v letu 2007.  Cilj je lahko opisni (finale, polfinale, medalja, 
uvrstitev, …) ali pa rezultatski cilj. 
 
D. EVROPSKI POKAL V HOJI 
 
Sklep št. 160 

AZS se ne bo udeležila letošnjega evropskega pokala v hoji. 
 
E. TESTIRANJA NA FAKULTETI ZA ŠPORT 
 
V letu 2007 imajo glavni trenerji na razpolago enake kvote za testiranja na FŠ kot so jih imeli v letu 
2006. 
 
F. NASTOP NA EAA PERMIT KROSU V BEOGRADU 
 
Na osnovi izbirnega krosa v Murski Soboti je glavni trener za srednje in dolge proge predlagal, da se 
mladinska ekipa udeleži tekmovanja v krosu v Beogradu, ki pa se ne šteje kot reprezentančni nastop. 
 

Sklep št. 161 
Strokovni svet AZS potrdi ekipo za nastop v krosu v Beogradu v naslednji sestavi: 

 

Mladinci: Mladinke: 
Mitja Krevs (89) KRKA Ana Stropnik (88)  KLC 
Matej Fujs (90) POM Irena Avguštin (88)  NOV 
Rok Jovan (90) VEL Romana Tesovnik (89)  VEL 
Vid Zevnik (91) FIT 
Luka Ljubič (88) MASS 
Blaž Grad (89) MASS 
 
Vodja ekipe: Urban Praprotnik 
Trener: Robert Dragan 
 
G. SAVARIA POKAL 
 
Organizator letošnjega Savaria pokala je Avstrija, ki predlaga kot termin tekmovanja 22. september 
2007. Glede na to, da je koledar tekmovanj AZS v septembru že določen in je v tem mesecu tudi nekaj 
reprezentančnih nastopov, bomo predlagali kot termin tekmovanja 8. september 2007. 
 
 
 
 



H. SREDSTVA OKS ZA NASTOP NA POI 2008 
 
AZS je prejela prvi obrok sredstev na osnovi podpisane pogodbe z OKS za priprave kandidatov za 
nastop na POI 2008. 
 

Sklep št. 162 
Strokovni svet AZS predlaga, da se prejeta sredstva OKS prenakažejo društom za 
nemoteno pripravo atletov – kandidatov za nastop na POI 2008. 

 
 
 
 
 
Zapisal: 
Zdravko Peternelj 
 
 

Strokovni svet AZS 
predsednik 

Martin Steiner 


