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ZAPISNIK
33. seje strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije,
ki je bila v ponedeljek, 10. septembra 2012 ob 15:00 uri,
v prostorih Atletske zveze Slovenije

Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 31. in 32. seje strokovnega sveta
2. Koledar 2013 - osnutek
3. Poročilo POI 2012
4. Pogled na sezono 2013
5. Razno
Prisotni: Črne, Čoh, Primc, Jeriček, Šoba, Teršek, Steiner
Zaključki:
AD 1
Na zapisnika 31. in 32. seje ni bilo pripomb.
AD 2
Člani strokovnega sveta so na prvi osnutek koledarja za sezono 2013 podali dopolnila. Član Slavko Črne
jih je zbral in vnesel v osnutek koledarja. Na osnovi razprave je strokovni svet sprejel naslednje sklepe:
• Slavko Črne skupaj s strokovnim delavcem AZS uskladi in dopolni koledar, v katerega se
vnesejo še manjkajoča tekmovanja.
• Glede na to, da je potrebno koledar dokončati do 1. oktobra, je strokovni svet sprejel terminski
plan:
o 10. – 17.9. Slavko Črne in strokovni delavec AZS dopolnita koledar, uskladita pripombe
in vneseta manjkajoča tekmovanja.
o 17. – 24.9. se koledar pošlje v vpogled komisiji za tekmovanja, ki po potrebi poda
dodatne predloge.
o 24.9. – 1.10. strokovni svet sprejme dokončno usklajen koledar za sezono 2013.
AD 3
Predsednik strokovnega sveta je člane seznanil s poročilom POI London 2012, ki ga je pripravil za
upravni odbor AZS. Člani so poročilo ocenili kot korektno in predlagajo, da se takšno posreduje v
obravnavo upravnemu odboru AZS. Poročilo je priloga zapisniku.

AD 4
Sezona 2012 je skoraj zaključena, minila bosta dva mandata in pričenja se novo olimpijsko obdobje
London – Rio. Člani strokovnega sveta so izmenjali mnenja o sezoni in bili enotni, da je potrebno na
osnovi tega pripraviti strategijo AZS za naslednje olimpijsko obdobje. Člani so menili, da je potrebno že
obstoječi sistem tudi dopolniti na podlagi pozitivnih izkušenj iz prakse. Na eni od prihodnjih sej v
oktobru bo vsebina obravnavana na seji.
AD 5
Predsednik ZATS, ki je bil vodja mladinske reprezentance na SP v Barceloni, je ustno podal mnenje in
oceno nastopa reprezentance. Tekmovalni del je bil uspešen, vendar je bilo nekaj težav v
spremljevalnem delu. V pisnem poročilu, ki ga bo pripravil za naslednjo sejo strokovnega sveta bo
situacija obrazložena.
Osrednja točka 33. seje strokovnega sveta, koledar za sezono 2013, ni bila izvedena v celoti. Vzrok je
odsotnost strokovnega delavca AZS na seji, ki bi moral po mnenju članov strokovnega sveta biti
prisoten. Člani so predsednika strokovnega sveta zadolžili, da s strani pisarne AZS zagotovi ustrezno
podporo organu za nemoteno delo.

Seja je bila zaključena ob 17:00.

Strokovni svet AZS
predsednik
Martin Steiner

