ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE
Vodnikova cesta 155, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (01) 513-65-02 Fax: +386 (01) 513-65-05
e-mail: info@atletska-zveza.si

Z A P I S N I K
27. seje strokovnega sveta AZS, ki je bila v torek, 17. aprila 2007 ob 18.00 uri v prostorih Atletske
zveze Slovenije. Na seji so bili prisotni tudi glavni trenerji.
Prisotni:

Steiner Martin, Črne Slavko, Fižuleto Hrvoje, Jeriček Andrej, Kevo Vladimir, Omerzu
Henrik, Praprotnik Urban, Primc Igor, Šoba Albert
Odsotna: Čoh Milan, Mesarič Ladislav (opravičeno)
Ostali prisotni: Boris Mikuž in Živa Kravanja (pri 2. točki), Zdravko Peternelj
Dnevi red:
1. Pregled zapisnika 26. seje strokovnega sveta
2. Svetovno prvenstvo na prostem - Osaka 2007 (osnovne informacije)
3. Pripravljalnica – selekcija 2012
4. Reprezentance za meddržavna srečanja
5. Ekipno prvenstvo za pionirje in pionirke U16
6. Program razvoja skokov in metov
7. Pobude strokovnega sveta
8. Razno

AD 1
Na zapisnik 26. seje ni bilo pripomb. Steiner Martin je podal informacijo, da je bilo dogovorjeno s
predsednikom AZS, da se Mateji Kosovelj in njenemu trenerju za osvojeno 2. mesto na EP v
gorskih tekih izplača nagrada v višini 1.000 €.
Precejšnje število sklepov je še v fazi realizacije.
Sklep št. 188
Strokovni svet potrdi zapisnik 26. seje strokovnega sveta.

AD 2
Živa Kravanja je posredovala nekaj osnovnih informacij:
o potovanje v dveh skupinah (16.08.2007 in 21.08.2007). V prvi skupini bodo potovali Kozmus
Primož, Vodovnik Miroslav, Osovnikar Matic, trenerja Kevo Vladimir in Štimec Marjan ter
fizioterapevt Khalid Nasif. Opravili bodo priprave v enem od tamkajšnjih centrov.
Glavnina atletov in strokovnega vodstva bo potovala v drugi skupini. Helena Javornik in
Borut Podgornik bosta potovala 28. avgusta 2007.
o IAAF bo pokrila stroške prevoza in nastanitve atletov za 13 dni ter stroške enega delegata za
14 dni.
o Predstavljena je bila oprema za prosti čas (zgornji in spodnji del) ter za tekmovanje zgornji in
spodnji del anoraka.
Sklep št. 189
Reprezentanca za SP na prostem bo dodatno opremljena z:
1x bombažna trenerka, 5x majice, zgornji in spodnji del anoraka za tekmovanje in
zgornji ter spodnji del za prosti čas.
Atleti mnogobojci prejmejo 2x dres.

Sklep št. 190
AZS zagotovi center za priprave za ekipo, ki bo odpotovala 16. avgusta 2007.
Sklep št. 191
Atleti, ki bodo kombinirali nastop na Univerziadi in na SP na prostem in v kolikor se ne
bodo pravočasno vrnili za odhod na SP na prostem, si bodo morali sami ali v dogovoru s
SUSA urediti prevoz iz Bangkoka do Osake.

AD 3
Henrik Omerzu je obrazložil gradivo Pripravljalnica za vstop v vrhunsko selekcijo (kriterije za
vstop v pripravljalnico, trajanje statusa, razloge za prekinitev statusa, cilje pripravljalnice in nabor
atletov, ki na osnovi predloga izpoljnjujejo pogoje za vstop v pripravljalnico).
Ker je bilo gradivo dano na sejo, je bil sprejet sklep:
Sklep št. 192
Člani strokovnega sveta in glavni trenerji posredujejo pisne pripombe in predloge na
predstavljeno gradivo do 7. maja 2007 strokovnemu delavcu AZS.
Ponovna obravnava gradiva bo na eni izmed naslednjih sej strokovnega sveta.

AD 4
Glavni trenerji so pripravili nabor kandidatov za meddržavna reprezentančna srečanja mlajših
mladincev / mladink, starejših mladincev / mladink in reprezentanco za evropski pokal državnih
reprezentanc.
V razpravi so trenerji poudarili, da bo dokončna sestava reprezentanc znana na osnovi
spomladanskih tekmovanj. Ugotovljeno je bilo, da je v članski reprezentanci za evropski pokal
državnih reprezentanc nekaj disciplin, kjer je kvaliteten samo en posameznik in da bo v primeru
poškodbe ta disciplina zastopana z zelo slabim atletom.
Martin Steiner je izpostavil skrb glavnim trenerjem, da intenzivno razmišljajo o kandidatih in
predvidevajo tudi rezerve za člansko reprezentanco. Še zlasti ga skrbi stanje v tekih pri ženskah, saj
trenutno v ženskem teku čez zapreke sploh nimamo atletinje, ki bi trenirala to disciplino. Tudi
odgovor glavnega trenerja Urbana Praprotnika oziroma njegovo reagiranje na to vprašanje je sila
zaskrbljujoče.
Prav tako bodo imeli glavni trenerji težave pri sestavljanju mladinskih reprezentanc zaradi izredno
majhnega števila kvalitetnih atletov. Ti atleti bodo v mesecu maju dodatno obremenjeni še s
šolskimi obveznostmi in tekmovanji.
Podobne težave ima tudi glavni trener za mnogoboj. Mnogobojci imajo zelo malo časa med
nastopom na evropskem pokalu v mnogoboju in nastopom na EP za mladince.
Sklep št. 193
Mladinci, ki bodo izpolnili normo za nastop na EP za mladince, ne bodo nastopili na
evropskem pokalu v mnogoboju. O nastopu mladink bo odločitev sprejel glavni trener
za mnogoboje.

AD 5
Slavko Črne je v imenu delovne skupine predstavil delovno gradivo Ekipno prvenstvo Slovenije v
atletiki za pionirje in pionirke U16. Po razpravi je bil sprejet sklep:
Sklep št. 194
Člani strokovnega sveta in glavni trenerji posredujejo pisne pripombe in predloge na
predstavljeno gradivo do 7. maja 2007 strokovnemu delavcu AZS.
Ponovna obravnava gradiva bo na eni izmed naslednjih sej strokovnega sveta. Gradivo
bo predstavljeno tudi na trenerskem posvetu v mesecu novembru 2007.

AD 6
1.
Glavni trener za mete Vladimir Kevo je predstavil program razvoja metov. V predstavitvi je
poudaril, da trenutno slovenski meti razpolagajo z dvema vrhunskima metalcema (Kozmus,
Vodovnik). Ratej Martina, Zupanc Peter-poškodba, Kranjc Matija pa se lahko v prihodnjih dveh
letih priključijo svetovni atletiki. Od ostalih članov in mladincev je za vrhunski dosežek
perspektivna le Barbara Špiler. Vsi ostali metalci so le kvalitetni klubski tekmovalci.
Zelo pereč problem je slaba pokritost z metalskimi trenerji. V Sloveniji se trenutno ukvarjajo z
metalskimi disciplinami naslednji trenerji: Frankovič Klavdijo (Koper), Umek Lovrenc, Zornada
Brane, Teršek Robert, Tomc Miha (vsi Ljubljana), Satler Jože (Kranj), Klančnik Bojan (Naklo),
Kopitar Jože (Celje), Štimec Marjan (Slovenska Bistrica), Hajnšek Andrej (Šentjur), Malnar Slavko
(Novo mesto), Kevo Vladimir (Brežice) in Drašček Rafko (Radeče). Iz seznama je razbrati, da se z
metalskimi disciplinami ne ukvarjajo v večjem delu Slovenije, nekateri trenerji pa delajo samo z
enim ali dvema atletoma.
Glede na dejstvo, da je profesionalno zaposlen le Slavko Malnar, ki je nosilec dela z mladimi atleti
v AK Krka, so vsi ostali trenerji polno zaposleni. Delovnik je danes pogosto tudi 10 in več ur na
dan. Metalski trener je tudi limitiran s prostorom za trening. Vemo, da se na enem metalskem krogu
lahko istočasno dela le s 5 atleti hkrati.
Tudi šolski sistem v Sloveniji onemogoča večji interes med otroki za ukvarjanje z meti. Pouk in
šolske obveznosti trajajo do 15.00 ure, tako da je le malo časa za ustrezno prehrano in pripravo za
trening. Le peščica zaljubljencev to hoče in zmore. Zaradi tega in konkurence ostalih športov se je
število vadečih močno zmanjšalo.

Predlogi za rešitev:
1. Izobraževanje metalskih trenerjev
V sodelovanju z ZATS in FŠ naj se pripravi program izobraževanja, kateri bo bolj specialističen.
Trenerji naj opravijo v prvi fazi splošni tečaj za vaditelje, nato pa se izvede nadaljnje izobraževanje
pod mentorstvom izkušenega in dokazanega trenerja. Le tako izobraženi trenerji bi lahko uspešno
delali na področju metov. Z večjim številom mladih trenerjev bi lahko pokrili sive lise v
slovenskem metalskem prostoru.
2.Tekmovalni sistem
Tekmovalni sistem je potrebno prilagoditi tako, da z vsemi metalskimi disciplinami pričnejo atleti
tekmovati že v kategoriji U12 in naprej. Teže orodij morajo biti prilagojene starosti. Na ekipnih
prvenstvih je potrebno forsirati vse discipline.
3. Metalski center
Potrebno bi bilo organizirati metalski center, v katerem naj bi bili zaposleni profesionalni trenerji
specialisti z ustreznim plačilom. Šolanje atletov organizirati v lokalnih šolah. Na dolgi rok bi bila to
najbolj ustrezna rešitev za vrhunski šport.
V razpravi je Igor Primc dal pobudo, da se AZS poveže s Koprom, kjer je v planu gradnja stadiona,
v okviru katerega bi bilo smiselno ustvariti pogoje za metalski center.
Sklep št. 195
Generalni sekretar AZS Boris Mikuž, predsednik strokovnega sveta Martin Steiner in
Igor Primc opravijo razgovor z AK Koper o možnostih izgradnje metalskega centra v
Kopru.

2.
Glavni trener za skoke Hrvoje Fižuleto je v predstavitvi programa razvoja skokov poudaril, da je
premalo število trenerjev, kateri se ukvarjajo s problematiko skokov. Po grobi analizi je prišel do
številke 20 do 25 trenerjev za skoke.
Cilj je povečati število atletskih trenerjev za skoke in z njimi ustvariti mrežo trenerjev po celi
državi. Zelo je pomembno, da imamo takšno mrežo trenerjev, ker se nikoli ne ve, kje bomo našli
talentiranega otroka za skoke.
En del problema lahko rešimo s permanentnim izobraževanjem trenerskega kadra. V sodelovanju
med AZS (glavni trener in strokovni svet), ZATS-a in Fakultete za šport je potrebno narediti
smiseln program izobraževanja. Kot glavni trener za skoke predlaga program izobraževanja v
naslednji obliki:
• Organizirano izobraževanje v štirih enodnevnih ali dvodnevnih seminarjih
• Vsak seminar naj bi pokril en tematski sklop (en skok)
• Na seminarju naj bi sodelovali tuji in domači predavatelji (trenerji)
• Seminar naj bi potekal v teoretični in praktični obliki
• Vsak seminar mora obdelati naslednja področja:
- biomehanika vsakega skoka
- metodika učenja vsakega skoka
- načini selekcioniranja (definirati baterijo testov za vsak skok)
- planiranje in programiranje treninga
Izobraževanje naj bi bilo brezplačno za trenerje, kateri imajo motiv za sodelovanje v takšni obliki
izobraževanja. To pomeni, da mora projekt izobraževanja financirati AZS.
Drugi del problema - premajhno število trenerjev - velja za celotno našo atletiko. Problem je v
statusu atletskih trenerjev (profesionalni, honorarni ali amaterski trener). Nujno potrebujemo večje
število profesionalnih trenerjev, ker le profesionalno delo prinaša:
o profesionalni pristop do dela,
o višjo raven znanja,
o profesionalne rezultate,
o večja možnost stalnega izobraževanja,
o konkurenčnost med trenerji
o normalno profesionalni status trenerja, kateri mu omogoča normalno eksistenco.

AD 7
1.
Albert Šoba je izpostavil problem statusa atletskih trenerjev in posledično nagrajevanja za
tekmovalne dosežke atletov na osnovi pravilnika AZS.
Sklep št. 196
Strokovni svet AZS daje pobudo generalnemu sekretarju AZS, da se za motivacijo
trenerjev pri nadaljnjem delu dosledno upošteva še vedno veljavni Pravilnik o nagradah
za tekmovalne uspehe atletov in trenerjev in poravna obveznosti atletom in trenerjem za
leto 2006 in 2007.

2.
Podana je bila informacija o dopisu, ki so ga društva prejela s strani AZS o pogojih in kriterijih
financiranja za nastop na Univerziadi. Po kriterijih SUSA poteka financiranje športnikov na sledeči
način:
1. 100% - športnik svetovnega razreda (SR), dobitnik medalj s prejšnje univerziade
2. 50% - športnik mednarodnega razreda (MR), perspektivnega razreda (PR)
3. 20% - državni razred (DR)
Financiranje strokovnega vodstva s strani SUSA bo potekalo po naslednjih kriterijih:
1. 50% - trener
Člani strokovnega sveta so bili mnenja, da naj SUSA ne financira športnikov z razredi, ampak
športnike, ki bodo izpolnili postavljene kriterije s strani AZS in potrjene s strani SUSA.
Sklep št. 197
AZS posreduje SUSA dopis, v katerem se predlaga, da se ne financira športnikov z
razredi, ampak športnike, ki bodo izpolnili postavljene kriterije s strani AZS in potrjene
s strani SUSA.
3.
Andrej Jeriček je prisotne seznanil z EAA taborom mladih, ki bo v mesecu avgustu 2007 v
Mariboru in je namenjen predvsem mlajšim mladincem. AZS mora zagotoviti cca 5 trenerjev, bodo
vodili treninge vodili po sklopih disciplin in vodjo tabora. Predlaga, da se izbere trenerje, ki so
financirani s strani MŠŠ po programih nacionalnih panožnih šol.

Zapisal:
Zdravko Peternelj
Strokovni svet AZS
predsednik
Martin Steiner

