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Z  A  P  I  S  N  I  K 

 
28. seje strokovnega sveta AZS, ki je bila v četrtek, 24. maja 2007 ob 18.00 uri v prostorih Atletske 
zveze Slovenije. Na seji so bili prisotni tudi glavni trenerji. 
 

Prisotni:  Steiner Martin, Čoh Milan, Črne Slavko, Fižuleto Hrvoje, Kevo Vladimir, Mesarič 
Ladislav, Omerzu Henrik, Primc Igor 

Odsotna:  Jeriček Andrej, Praprotnik Urban, Šoba Albert (opravičeno) 
Ostali prisotni: Boris Mikuž, Zdravko Peternelj, Robert Teršek 
 
Dnevi red: 

1. Pregled zapisnika 27. seje strokovnega sveta 
2. Pripravljalnica – selekcija 2012 
3. Univerziada 
4. Svetovno prvenstvo na prostem - Osaka 2007 (informacije) 
5. Reprezentance za meddržavna srečanja 
6. Pobude strokovnega sveta 
7. Razno 

 
AD 1 
Na zapisnik 27. seje sta bili dve pripombi na nerealizirane sklepe: 

o direktor AZS poda v najkrajšem možnem času iniciativo za sestanek z odgovornimi 
strukturami v Kopru o možnosti izgradnje metalskega centra; 

o SUSI se posreduje stališče strokovnega sveta AZS, da se njeni kriteriji upoštevajo za nastop 
na naslednji Univerziadi. 

 

Sklep št. 198 
Strokovni svet potrdi zapisnik 27. seje strokovnega sveta. 

 
AD 2 
Henrik Omerzu je obrazložil gradivo Pripravljalnica – selekcija 2012. Pripombe na gradivo, 
obravnavano na 26. seji, so v pisni obliki podali Slavko Črne, Igor Primc in Martin Steiner. 
 

Sklep št. 199 
Strokovni svet AZS potrdi kriterije za vstop v Pripravljalnico – selekcijo 2012. Henrik 
Omerzu kot vodja te selekcije pripravi do septembra 2007 kadrovski in operativni plan s 
cilji in kontrolnimi točkami za posameznega atleta. Po ponovni obravnavi na 
strokovnem svetu se ga predstavi UO AZS. 

 
AD 3 
Članom strokovnega sveta je bila podana informacija, da se je za nastop na Univerziadi prijavilo 16 
atletov in 11 atletinj, ki v tem trenutku izpolnjujejo status študenta. Na Univerziadi bo nastopilo 10 
atletov / atletinj. Ker je v nekaterih disciplinah po več kandidatov in ker lahko v eni disciplini z 
izpolnjeno normo nastopita po dva atleta, je strokovni svet sprejel sklep: 
 



Sklep št. 200 
Strokovni svet AZS bo določil atlete in atletinje za nastop na Univerziadi na osnovi 
kriterijev SUSA (10 atletov + trenerja). Upoštevali se bodo rezultati, ki bodo doseženi v 
skladu s Pravili za atletska tekmovanja do vključno 28. junija 2007. 

 
AD 4 
Boris Mikuž je v zvezi z nastopom na SP na prostem v Osaki podal dve informaciji: 
o sestanek z vodjo ekipe bo v ponedeljek, 28. maja 2007; 
o nabor opreme za nastop in prosti čas bo potrdil UO AZS na seji 28. maja 2007. 

 
Igor Primc je izpostavil problem, da bo v primeru več kot 15 nastopajočih atletov potrebno 
razmišljati o dodatnem fizioterapevtu. 
 
AD 5 
Konec meseca maja sta dva reprezentančna nastopa – mlajši mladinci / mladinke v Bressanonu in 
mladinci / mladinke na mitingu v Zenici. 
V razpravi sta bila izpostavljena predvsem dva problema: 

o odpovedi atletov zaradi šolskih obveznosti in poškodb, 
o nepripravljenost trenerjev za spremljanje atletov v reprezentanci. 

 
Boris Mikuž je poudaril, da je potrebno upoštevati motivacijski vidik reprezentančnih nastopov in 
nagrajevati nastopajoče, nikakor pa ne uporabljati kaznovalno politiko. 
 

Vladimir Kevo je predlagal, da se javno objavijo časi odhodov na reprezentančna tekmovanja. 
 

Sklep št. 201 
Direktor AZS in glavni trenerji pripravijo gradivo o nastopih mlajših kategorij v 
reprezentanci za obravnavo na naslednji seji strokovnega sveta. 

 
AD 6 
Združenje za gorske teke določa reprezentanco za nastop na mednarodnih tekmovanjih na osnovi 
svojih izbirnih tekmovanj. 
 

Sklep št. 202 
Strokovni svet AZS priporoča Združenju za gorske teke, da svoje najboljše tekače 
prijavijo za nastop na SP in EP brez predhodnih izbirnih tekmovanj, če le-ti tekmujejo 
za reprezentanco tudi na stezi. 

 
AD 7 
1. 
Milan Čoh je podal informacijo o testiranjih atletov in atletinj in o izobraževanju trenerjev. Do sedaj 
so testiranja opravili atleti NPE šprint in ovire ter meti. Dogovori z atleti vrhunske selekcije še 
potekajo. Ostale NPE testiranja niso opravili. 
Strokovni svet AZS poziva glavne trenerje, da izkoristijo možnosti testiranj, ki jih opravlja FŠ. 
 

Trenutno potekata izobraževanji v Kopru – trenerski tečaj in v Novi Gorici – tečaj za vaditelje. 
Izpostavil je zlasti slab odziv na predavanja na trenerskem tečaju, tako da se na FŠ razmišlja, da bi 
se za prisotnost na predavanjih zahtevala 75% prisotnost, kar prav tako podpira tudi strokovni svet 
AZS. 
 

2. 
Strokovni svet AZS je s strani OKS prejel informacijo, kakšno stališče bo zavzela AZS do atletov,  
ki bodo izpolnili normo za nastop na POI v letu 2007, v letu 2008 pa je ne bodo potrdili. Od AZS se 
prav tako pričakujejo kriteriji izbora štafete 4x100 m. 



Sklep št. 203 
Albert Šoba pripravi kriterije izbora za štafeto 4x100 m. 
Natančne kriterije za tiste za tiste atlete, ki bodo izpolnili normo v letu 2007 in jo v letu 
2008 ne bodo potrdili, bo določil strokovni svet v letu POI in jih posredoval OKS. 

 

3. 
Na sejah strokovnega sveta se pod točko Razno obravnavajo pobude, ki niso v naprej najavljene, 
niti ni na razpolago ustrezno pripravljeno gradivo. 
 

Sklep št. 204 
V prihodnje morajo vsi člani strokovnega sveta in glavni trenerji najaviti svoj prispevek 
pod točko Razno do dneva objave sklica seje strokovnega sveta in pripraviti ustrezno 
gradivo. 

 

4. 
Slavko Črne daje pobudo ZATS, da pripravi kriterije, na osnovi katerih bodo trenerji spremljali 
atlete na mednarodnih tekmovanjih. ZATS je to nalogo dobila že na 26. seji strokovnega sveta. 
 

5. 
AZS bo poslala na MŠŠ razpis za uvedbo šolskega mnogoboja v šolskem letu 2007/2008 za letnike 
1997-1999. Tekmovanje bi potekalo na 5 področjih po Sloveniji v zadnjem tednu aprila 2008. 
Razpis bo objavljen v Informatorju (predvidoma konec junija 2007). 
 

6. 
AZS je posredovala OKS širši seznam atletov in trenerjev za nastop na OFEM. 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisal: 
Zdravko Peternelj 

Strokovni svet AZS 
predsednik 

Martin Steiner 


