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Z  A  P  I  S  N  I  K 

 
38. seje strokovnega sveta AZS, ki je bila v četrtek, 13. decembra 2007 ob 16.00 uri v Brežicah. Na 
seji so bili prisotni tudi glavni trenerji. 
 

Prisotni:  Steiner Martin, Čoh Milan, Jeriček Andrej, Kevo Vladimir, Omerzu Henrik 
Odsotna: Primc Igor, Šoba Albert, Črne Slavko (opravičeno) 
Ostali prisotni: Živa Kravanja, Zdravko Peternelj 
 
Dnevi red: 

1. Pregled zapisnikov 35. do 37. seje strokovnega sveta 
2. Potrditev gradiva za objavo v Razpisih in merilih za leto 2008 

a. Merila za nastope na mednarodnih tekmovanjih 
b. Kriteriji NPE 
c. Vrhunska selekcija 
d. Atleti s pogodbami 
e. Mlada selekcija 
f. Kandidati za mednarodna tekmovanja (POI, SP dvorana, SP U20, EAA meti, Istanbul) 
g. Sestava NPE 

3. Kadrovske zadeve 
4. Mednarodna atletska liga (točkovanje, …) 
5. Finančni načrt 2008 (strokovni del) 
6. Razno 

a. Projekti slovenskih atletov 
b. Dopis Poljanec 
c. Dopis Žumer J. 
d. Dopis Javornik  

 
AD 1 
Na zapisnike 35. do 37. seje ni bilo pripomb. 
 

Sklep št. 232 
Strokovni svet potrdi zapisnike 35. do 37. seje strokovnega sveta. 

 
AD 2 
V brošuro Razpisi tekmovanj in Merila za nastope v letu 2008 se uvrsti gradivo po naslednjih sklopih: 
 
Merila za nastope na mednarodnih tekmovanjih 
 

Merila za nastope na POI, SP v dvorani, SP za mladince in mladinke in evropski pokal na 10.000 m so 
predpisana s strani IAAF in EAA. 
Na evropskem pokalu v metih ostajajo kriteriji enaki kot v letu 2007, vendar se bo strokovni svet AZS 
glede na bližino tekmovanja, na dosežene rezultate atletov in na predlog GT za mete lahko odločil tudi 
za širšo sestavo ekipe. 
O nastopu na SP v krosu in SP v polmaratonu se bo strokovni svet odločil na osnovi doseženih 
rezultatov in uvrstitev na predhodnih tekmovanjih. 
Na EP v krosu bo predvidoma nastopila številčno enaka sestava kot v letu 2007. 
Na igrah Alpe Jadran bo v vsaki disciplini nastopil po en atlet / atletinja na predlog GT. 



Kriteriji NPE 
 

Kriteriji NPE ostajajo enaki kot v letu 2007. 
 
Vrhunska selekcija 
 

Vrhunsko selekcijo za leto 2008 sestavljajo: Javornik Helena, Kozmus Primož, Langerholc Brigita, 
Osovnikar Matic, Prezelj Rožle, Šestak Marija, Vodovnik Miroslav in Žumer Jan, ki ostaja v selekciji 
na osnovi zdravniške dokumentacije in na predlog vodje selekcije. Čeplak Jolandi status miruje zaradi 
suspenza IAAF. Še vedno obstajata dve možnosti notranje delitve sredstev: po kakovosti ali vsi enako. 
Vodja vrhunske selekcije naj poda usklajen predlog na UO AZS. 
 
Atleti s pogodbami 
 

Seznam atletov temelji na IAAF tablicah 2005 (na prostem in dvorana) ter osvojenih medaljah na 
mednarodnih tekmovanjih v letu 2007. Upoštevajo se discipline olimpijskega programa in dosežen 
atletov najboljši rezultat po tablicah IAAF. Strokovni svet je na seznam uvrstil še atlete, ki ne 
dosežejo 1050 točk po tablicah IAAF, so pa izpolnili B normo za nastop na POI. Na predlog GT za 
mete se na seznam uvrsti tudi Sušec Ana. Seznam v prilogi! 
 
Mlada selekcija 
 

V brošuri (Razpisi in merila) se objavi material »Mlada selekcija« v celoti. 
Na spletni strani AZS se objavijo kriteriji, ki jih je potrebno doseči v letu 2008 za napredovanje ali 
obstoj v selekciji. Seznam v prilogi! 
 
Kandidati za mednarodna tekmovanja 
 

Objavi se seznam kandidatov za nastop na POI, SP dvorana, SP za mladince / mladinke, EAA meti in 
Evropski pokal državnih reprezentanc. 
 
Sestava NPE 
 

Objavi se seznam atletov v NPE ekipah ter njihovi cilji za leto 2008. 
 
AD 3 
Zaradi zasedenosti na novem delovnem mestu je prenehal z delom GT za mnogoboje. V kontekstu 
reorganizacije strokovnega dela in po razgovoru s trenerji, je predsednik Strokovnega sveta predlagal, 
da se združita področji skokov in mnogobojev. Najprimernejši kandidat za opravljanje tega dela, ki 
dobro pozna oba sklopa disciplin, je gospod Rajher Gorazd. Z njegovo novo funkcijo je seznanjeno 
tudi vodstvo kluba. Gospodu Fižuletu Hrvoju se za njegovo dosedanje delo zahvaljujemo. 
 
AD 4 
Narejena je bila primerjava točkovanja mednarodne atletske lige 2007 po predlogu novinarja Borisa 
Ličofa, ki temelji na uvrstitvah in bonusih z dosedanjim načinom točkovanja (tablice IAAF 2005). 
Strokovni svet AZS predlaga, da se tudi v letu 2008 za točkovanje uporabljajo tablice IAAF 2005. 
 
AD 5 
Točka se obravnava na naslednji seji strokovnega sveta. 
 
AD 6 
 

Projekti slovenskih atletov 
 

Za naslednje leto obstajajo individualni projekti atletov Primoža Kozmusa, Matica Osovnikarja, 
Miroslava Vodovnika, Marije Šestak, Brigite Langerholc, Damjana Zlatnarja in Jana Žumra. 
Strokovni svet predlaga UO, da AZS podpira vse najavljene projekte in v njih tudi sodeluje, skladno z 
možnostmi (finance, logistika, medicina), ki jih AZS ima in že izhajajo iz organiziranosti oziroma 
vsebine dela AZS. 



 
Dopis Andreja Poljanca 
 

V dopisu atlet prosi AZS za finančno pomoč pri izvedbi programa in nabavi palic. Po razpravi je bil 
sprejet sklep: 
 

Sklep št. 233 
Andrej Poljanec bo na osnovi doseženih rezultatov podprt v skladu s kriteriji in sistemom 
financiranja, ki velja na AZS. 

 
Dopis Helene Javornik 
 

V dopisu atletinja pojasnjuje, da ni prejela sredstev po pogodbi, čeprav je nastopila na treh državnih 
prvenstvih in da tudi ni prejela sredstva kot kandidatka z izpolnjeno normo za nastop na POI. Po 
razpravi je bil sprejet sklep: 
 

Sklep št. 234 
Strokovni svet predlaga UO AZS, da se Heleni Javornik izplača sredstva po pogodbi, ker 
je nastopila na DP na 10.000m, DP v polmaratonu in DP v maratonu. 
V primeru, da so bila sredstva, namenjena kandidatki za POI, zamrznjena za čas njenega 
suspenza zaradi suma jemanja poživil in ker je bila atletinja oproščena, predlagamo, da je 
atletinja upravičena do teh sredstev. 

 
Dopis AK Koper glede nastopa Fabia Ruzzierja na svetovnem pokalu v hoji 
 

V dopisu AK Koper izraža veliko razočaranje nad postavljenim kriterijem za nastop na svetovnem 
pokalu v hoji. Po razpravi je bil ponovno potrjen že sprejeti sklep na prejšnji seji strokovnega sveta: 
 

Sklep št. 235 
Strokovni svet AZS vztraja na sprejetem kriteriju za nastop na Svetovnem pokalu v hoji 
na 50 km. Izpolniti je potrebno B normo za nastop na SP ali B normo za nastop na POI 
(4:07:00). 

 
Državno prvenstvo za pionirje in pionirke 
 
Na Skupščini AZS je bila dana pobuda, da se uvede DP tudi za pionirje in pionirke U10. Na osnovi 
razgovora med trenerji na posvetu ZATS in na predlog delovne skupine v sestavi Slavko Črne, Henrik 
Omerzu in Zdravko Peternelj je bil sprejet sklep: 
 

Sklep št. 236 
Za pionirje in pionirke U10 ni potrebe po uvedbi DP. Ta starostna kategorija naj tekmuje 
na širšem lokalnem področju, upoštevajoč večjo raznolikost tekmovalnih disciplin. 

 
Ostali predlogi: 

1. Andrej Jeriček predlaga, da se v Razpise tekmovanj in Merila za nastope v letu 2008 vključi še 
listo rekordov v dvorani in na prostem 

2. Vladimir Kevo predlaga, da se v pogodbah z atleti ovrednoti tudi trener. 
3. Strokovni svet AZS bo na naslednji seji sprejel sklep, po kakšnem kriteriju se bo odločal za 

nastop na POI v primeru dveh atletov z B normo. 
 
 
 
Zapisal: 
Zdravko Peternelj 

Strokovni svet AZS 
Predsednik Martin Steiner 


