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Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

28. seje strokovnega sveta AZS, ki je bila v sredo, 1. februarja 2012 ob 14.30 uri v Ljubljani. 
 

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

Odsoten: Teršek Robert 
 
Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 27. seje strokovnega sveta 
2. Pogodbeniki 2012 (vsebinski del pogodb) 
3. Poročilo s seje OVŠ pri OKS 
4. Razno (kriteriji za maraton za POI) 

 
Člani strokovnega sveta so na seji sprejeli naslednje zaključke: 
 
AD 1 

Na zapisnik 27. seje ni bilo pripomb. 
 
AD 2 

Člani strokovnega sveta so pregledali vsebinski del pogodb 2012 (atleti – AZS). V delu, kjer se postavljajo 
pogoji za izplačilo na osnovi uspešnosti in obveznosti nastopanja, so spremenili nekatere zahteve. Prav tako 
so predlagali, da se uskladi in pripravi procentualni delež med fiksnim delom pogodbe in variabilnim 
(odvisnim od uspešnosti). Predlagajo, da se spremeni besedilo pogodbe v tistem delu, ko AZS poziva klube k 
izplačilu 30% zneska atletove pogodbe in sicer, da se doda beseda »priporočamo«. 
 
AD 3 

Člani strokovnega sveta so se seznanili s sklepom OVŠ pri OKS o datumu (2.7.2012) in načinu doseganja 
norm za POI London 2012. Norme lahko atleti dosežejo tudi po tem datumu, vse do datuma, ki ga predpisuje 
MOK. 
 
AD 4  

Kriteriji za dosego norm in udeležbo maratonk in maratoncev na POI London 2012 so: 

• Norme za udeležbo na POI v Londonu je potrebno doseči najkasneje do 08.07.2012. Po tem datumu 
doseženi rezultati ne bodo upoštevani kot veljavni za nastop na POI v Londonu. 

• V kolikor atletinja/atlet doseže A normo,  je možen nastop 3 atletinj/atletov. 

• V primeru, da A norma ni dosežena, na POI potuje tisti, ki je v letu 2012 dosegel najboljši rezultat. 
 
Pobuda Romana Kejžarja, da se v interesu razvoja maratona upoštevajo spremenjeni kriteriji za uvrstitev 
maratoncev v sistem AZS je bila pozitivno sprejeta in bo upoštevana v sezoni 2012/2013. 
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Predsednik ZATS je prisotne seznanil z možnostmi izobraževanja po programih vaditelj, trener, trener 
specialist v obdobju 2012 do 2015. Razprava na Strokovnem svetu ni več aktualna, ker je v vmesnem času 
prispelo obvestilo Strokovnega sveta RS za šport, ki predvideva vse vrste izobraževanja skladno s sklepom 
Strokovnega sveta AZS. 
 
Pobuda Univerze na Primorskem za izvedbo izobraževanja vaditelj atletike bo strokovni svet obravnaval na 
prihodnji seji v drugi polovici meseca februarja. 
 
 
Seja je bila končana ob 16.30 uri. 
 
 
 

Strokovni svet AZS 
predsednik 

Martin Steiner 
 


