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Z  A  P  I  S  N  I  K 

 
23. seje strokovnega sveta AZS, ki je bila v ponedeljek, 2. maja 2011 ob 18.00 uri v Ljubljani. 
 

Prisotni:  Steiner Martin, Čoh Milan, Črne Slavko, Jeriček Andrej, Peternelj Zdravko, Primc Igor, 
 Ter�ek Robert, �oba Albert  
 
 
Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 22. seje strokovnega sveta 
2. Aktivnosti Strokovnega sveta AZS v sezoni 2011 
3. Nastop atletov na voja�kem SP 
4. Razno 

 
 
Sklepi in zaključki: 
 
AD 1  
Na zapisnika 20. in 21. seje strokovnega sveta ni bilo pripomb in sta bila potrjena brez dopolnil. 
 
AD 2  
Zdravko Peternelj in Martin Steiner sta članom predstavila del aktivnosti v sezoni 2011. 
Predstavljeni so bili projekti EYOF, univerzijada, Savaria pokal in POI London 2012, z vidika 
izpolnjevanja kriterijev, finančnih pogojev, sestave reprezentanc in njihovega spremstva. 
 
V razgovoru so bila pojasnjena vpra�anja članov. O operativnem poteku projektov bodo člani 
sprotno obve�čeni na rednih in korespondenčnih sejah.    
 
AD 3  
Predsednik strokovnega sveta je predlagal, da se svetovnega voja�kega prvenstva udele�ita atleta 
Matija Kranjc in Miroslav Vodovnik. S predlogom so člani sogla�ali. AZS naj o tem obvesti 
gospoda Velepca, predstavnika Slovenske vojske. 
 
AD 4  
Kvalifikacije v sprintu na dr�avnem prvenstvu 2011: ker uskladitev načina kvalifikacij v sprintu na 
DP 2011 s sestanka med Gabrijelom Ambro�ičem, Andrejem Jeričkom in Martinom Steinerjem ni 
uspela, so člani strokovnega sveta AZS soglasno sprejeli sklep, da podprejo sklep, sprejet na 
kongresu ZATS  in se kvalifikacije v sprintu na DP 2011 zato izvedejo, kot predlaga sklep, sprejet 
na kongresu ZATS. 
 
Odločitev temelji na strokovni odločitvi in praktičnih izku�njah slovenskih atletskih trenerjev. Člani 
strokovnega sveta AZS menijo, da je tak�na odločitev v korist atletov in atletike ter da v ničemer ne 
posega v vsebino tekmovalnega sistema.  
 



Predsednik ZATS je poročal o zaključkih s sestanka na F� v zvezi s prenovo programov 
usposabljanja vaditelj � trener � trener specialist. Pogovor je tekel tudi o smotrnosti prilagoditve 
programov glede na vsebino, predlagano s strani IAAF. Poleg tega je potrebno upo�tevati tudi 
navodila in zahteve M�� RS (glej dopis). 
 
Predsednik ZATS � vodja projekta je zadol�en, da v predpisanih rokih skupaj z delovno skupino 
uskladi vsebino izobra�evanj in jo predstavi strokovnemu svetu AZS. 
 
Predsednik strokovnega sveta je člane seznanil z razpisom delovnega mesta strokovnega delavca na 
AZS zaradi odhoda v pokoj ge. Kravanje, objavljenega v časopisu Dnevnik. Slavko Črne je menil, 
da je potrebno o tem neposredno informirati tudi klube. Člani so se s predlogom strinjali. 
 
Seja je bila zaključena ob 19.30 uri. 
 
 
 
Zapisal: 
Martin Steiner 
 
 
 

Strokovni svet: 
predsednik 

Martin Steiner 
 


