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23. korespondenčne seje strokovnega sveta AZS, 
ki je bila sklicana v petek, 26. januarja 2007 

 
 

Dnevni red: 
 

1. Prednostni vrstni red zaposlitve strokovnih delavcev NPŠŠ 
 
Po seji strokovnega sveta, ki je bila 22. januarja 2007 in na kateri je strokovni svet razpravljal o 
programih in zaposlenih v nacionalnih panožnih športnih šolah, so bili naknadno AZS dostavljena 
nova dejstva in podatki o trenerjih, zato je bila potrebna nova razprava o tej točki. 
 

Strokovni svet AZS mora pripraviti predlog prednostnega vrstnega reda strokovnih delavcev, ki 
kandididirajo za novo pogodbo z MŠŠ in seznam strokovnih delavcev, ki so že zaposleni in jim je 
potrebno dati samo mnenje o njihovem dosedanjem delu. 
 

Sklep št. 163 
Strokovni svet AZS daje pozitivno mnenje za izvajalce, strokovne delavce in programe, 
ki jih vodijo ter prednostni vrstni red strokovnih delavcev, ki kandidirajo z novo 
pogodbo: 

1. Urban Praprotnik 
2. Natalija Bah 
3. Robert Teršek 
4. Aleš Bezjak 
5. Nina Vezjak 
6. Suzana Jenko 
7. Gorazd Rajher 

 

Sklep št. 164 
Strokovni svet AZS daje pozitivno mnenje za izvajalce, strokovne delavce in programe, 
ki jih vodijo in ki imajo pogodbo do 29.02.2008: 

1. Tina Jurčak 
2. Slavko Malnar 
3. Ladislav Mesarič 
4. Borut Podgornik 
5. Uroš Verhovnik 

 

Opredelitev članov strokovnega sveta je sledeča: 
 

o trije (3) člani potrjujejo predlagani sklep 
o dva (2) člana nista poslala svoje opredelitve 

 

Albert Šoba se je strinjal s predlogom in ima pripombo, da je zaposlitev Boruta Podgornika le 
zaradi ohranitve socialnega statusa, ne pa zaradi koristi, ki naj bi jo imela atletika zaradi njegovega 
dela. 
Slavko Črne meni, da so po vrstnem redu najprej trenerji, ki jim je že bil sprejet štiriletni program, 
kateri še ni potekel, zaposlitev pa je le za eno leto. Predlaga zamenjavo vrstnega reda med Bezjak A 
in Vezjak N. 
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