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Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

25. seje strokovnega sveta AZS, ki je bila v torek, 4. oktobra 2011 ob 17.30 uri v Ljubljani. 
 

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

Albert, Teršek Robert 

 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 24. seje strokovnega sveta 

2. Ocena sezone 2011 

3. Pogled v sezono 2012 

4. Koledar 2012 - predlog 

5. Izhodišča tekmovalnega sistema AZS 

6. Razno 

 

AD 1 
Albert Šoba je predlagal, da sredstva, ki iz naslova pogodb niso bila izplačana atletom, ki niso nastopili za 

reprezentanco, dodelimo tistim, ki so nastopili za reprezentanco. Predlog se posreduje kolegiju 

predsednika. 

 

AD 2 in AD 3 

Predsednik strokovnega sveta je članom posredoval kratko oceno sezone 2011 in pogled v sezono 2012. 

Predstavljeno gradivo je interne narave in je »delovno« gradivo, ki se bo še spreminjalo in dopolnjevalo. 

Člani strokovnega sveta so bili naprošeni, da ga v javnosti ne komentirajo. 

 

V razpravi so člani posredovali naslednje predloge: 

 Člani strokovnega sveta so na seji prejeli predlog skupine atletov, ki predlagajo razširitev pogojev 

za sprejem v razrede. Poleg že obstoječih kriterijev naj bi upoštevali tudi uvrstitev na lestvicah 

EA in IAAF. Predlog bodo člani preučili in nanj podali mnenje na naslednji seji. 

 Člani strokovnega sveta niso bili enotnega mnenja, kako vrednotiti dosežke v dvorani in kako jih 

uvrščati v razrede AZS. Igor Primc bo opravil primerjavo tablic dvorana/zunaj in poročal o tem 

na naslednji seji. Strokovni svet bo na osnovi primerjave in drugih dejstev odločil v tem primeru. 

 Člani strokovnega sveta naj do prihodnje seje pregledajo material in razvrstitve atletov v 2012 in 

svoje pripombe posredujejo na info@atletska-zveza.si. 

 

AD 4 

Člani strokovnega sveta so sestavi koledarja za sezono 2012 posvetili veliko pozornosti, predvsem z 

vidika specifike sezone 2012 (POI, EP). Slavko Črne je predstavil osnutek koledarja 2012, ki sta ga 

pripravila z Zdravkom Peterneljem. Na osnovi debate je nastal čistopis, ki je priloga zapisnika. 

 

AD 5 

Člani strokovnega sveta so preučili izhodišča tekmovalnega sistema, ki ga je pripravila tekmovalna 

komisija AZS. Čistopis s pripombami je priložen zapisniku. 
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AD 6 

Sklep strokovnega sveta je, da se predsednik tekmovalne komisije Gabrijel Ambrožič povabi na kongres 

ZATS z namenom uskladitve nekaterih odprtih vprašanj. Zadolžen je predsednik ZATS. 

 

Član strokovnega sveta Slavko Črne je posredoval pogled in oceno DP v atletiki v dopisu z naslovom 

«Člansko DP v atletiki na pomožnem nogometnem igrišču v Kopru«. Zanimivo, a vendar utemeljeno 

razmišljanje pisca ne velja samo za Koper, ampak tudi za nekatere druge stadione. 

Sklep: dopis poslati tekmovalni komisiji in upravnemu odboru. 

 

Komisija v sestavi Igor Primc, Slavko Črne in Gabrijel Ambrožič naj pregleda nabor disciplin in sestavo 

urnikov za posamezna tekmovanja iz koledarja AZS. Namen je osvežiti in posodobiti spored tekem. 

 

Član strokovnega sveta Andrej Jeriček je posredoval na strokovni svet dva dopisa. Podrobnejša 

obravnava bo na prihodnji seji, zapisa sta priložena zapisniku. 

 

 

Seja je bila končana ob 20.30 uri. 

 

 

Velenje, 8. oktober 2011 

 

 

 

Strokovni svet AZS 

predsednik 

Martin Steiner 


