
  

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 

 
36. seje strokovnega sveta AZS, ki je bila v torek, 23. oktobra 2007 ob 15.00 uri v prostorih AZS, 
Vodnikova cesta 155, Ljubljana. Na seji so bili prisotni tudi glavni trenerji. 
 

Prisotni:  Steiner Martin, Fižuleto Hrvoje,  Kevo Vladimir, Omerzu Henrik, Primc Igor, Šoba Albert 
Odsotna: Čoh Milan, Črne Slavko, Jeriček Andrej, Mesarič Ladislav (opravičeno) 
Ostali prisotni: Boris Mikuž, Zdravko Peternelj 
 
Dnevi red: 

1. Pregled zapisnika 35. seje strokovnega sveta 
2. Sestav NPE v letu 2008 
3. Vrhunska selekcija v letu 2008 
4. Selekcija London 2012 
5. Koledar AZS za leto 2008 
6. Merila za nastope na mednarodnih tekmovanjih v letu 2008 
7. Razno 

a. nastop na Svetovnem pokalu v hoji 
b. informacija o Skupščini AZS 

 
AD 1 
Na zapisnik 35. seje ni bilo pripomb. 
 

Sklep št. 227 
Strokovni svet potrdi zapisnik 35. seje strokovnega sveta. 

 
AD 2 
Glavni trenerji so pripravili poimenski seznam atletov in atletinj za posamezno NPE za leto 2008. V 
posamezni NPE so tudi atleti, ki sicer niso dosegli predpisanega kriterija, imajo pa razvojni potencial 
in bodo v letu 2008 nujno potrebni za reprezentančne nastope. 
Ko bo znana višina sredstev, bo le-ta razdeljena med NPE na enak način kot v lanskem letu. 
 
AD 3 
V vrhunski selekciji za leto 2008 so ostali vsi iz letošnjega leta, razen Žumer Jan in Ottey Merlene, ki 
nista izpolnila kriterija za obstanek. Vodja vrhunske selekcije Igor Primc zagovarja stališče, da bi vsi 
atleti v selekciji prejeli sredstva v enakem deležu, medtem ko so člani strokovnega sveta in glavni 
trenerji zagovarjali stališče, da se v selekciji naredita dva ali trije nivoji financiranja. 
 

Sklep št. 228 
Strokovni svet AZS zagovarja stališče, da so atleti v vrhunski selekciji razdeljeni v 2-3 
razrede in na ta način tudi finančno podprti. Dokončno odločitev naj sprejme UO AZS. 

 
AD 4 
Henrik Omerzu je predstavil projekt, v katerem je na osnovi sprejetih kriterijev v selekciji 14 atletov, 
razdeljenih v tri skupine: 

o A skupina / dobitniki medalj 
o B skupina / uvrščeni od 4.- 8. mesta in atleti z izpolnjeno normo za EP 2006 
o C skupina / vsi ostali 

 



 
Po razpravi je bil sprejet sklep: 
 

Sklep št. 229 
Vsakemu atletu v selekciji bo omogočen obstoj v selekciji vsako leto le ob izpolnitvi norme 
za mednarodno tekmovanje (SP, EP, EYOF). Projekt se uvrsti na sejo UO AZS in se 
predstavi javnosti. 

Priloga: čistopis kriterijev in seznam atletov! 
 
AD 5 
Na osnovi koledarske konference na Malti je strokovni svet dokončno potrdil koledar za sezono 2008. 
Terminsko nista še znana Savaria pokal in nastop mlajših mladincev / mladink v Bressanonu. AZS bo 
zagovarjala stališče, da je Savaria pokal v jesenskem terminu. 
 
AD 6 
Strokovni svet je bil informativno seznanjen z merili za nastop na SP v dvorani in z merili za nastop 
na igrah Alpe Jadran. 
 
AD 7 - A 
Nastop na Svetovnem pokalu v hoji na 50 km v letu 2008. 
 

Sklep št. 230 
Za nastop na Svetovnem pokalu v hoji na 50 km je potrebno izpolniti B normo za nastop 
na SP ali B normo za nastop na POI (4:07:00). 

 
AD 7 - B 
Člani strokovnega sveta so bili seznanjeni s pobudami na Skupščini AZS: 

o za nastop v finalu APS se naj upoštevata 2 kroga KV APS in zmagovalec APS preteklega leta 
o ekipno člansko prvenstvo se mora izvesti, tudi z manjšim številom disciplin 
o uvede se naj DP za kategorijo pionirjev / pionirk U10 

 

Sklep št. 231 
Delovna skupina v sestavi Henrik Omerzu, Slavko Črne in Zdravko Peternelj pripravi 
izhodišča za obravnavo do naslednje seje strokovnega sveta. 

 
AD 7 - C 
Strokovni svet AZS predlaga, da se med kandidate za podpis pogodb uvrstijo vsi, ki so dosegli B 
normo za POI, ne dosežejo pa 1050 točk: 

o Martina Ratej v 2. razred na osnovi izpolnjene B norme POI 
o Matija Kranjc v 2. razred na osnovi izpolnjene B norme POI 
o Roman Kejžar v 2. razred na osnovi izpolnjene B norme POI 
o Ana Sušec v 3. razred na predlog GT 

 
 
 
 
Zapisal: 
Zdravko Peternelj 

Strokovni svet AZS 
predsednik 

Martin Steiner 


