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Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

2. seje strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije, 

ki je bila v četrtek, 11. aprila 2013 ob 14.00 uri, 
v prostorih AZS, Letališka cesta 33c, Ljubljana 

 
 
Prisotni: Martin Steiner, Slavko Črne, Boštjan Fridrih, Andrej Jeriček, Vladimir Kevo, 

     Igor Primc, Robert Teršek 
Odsotni: Milan Čoh-bolezen, Albert Šoba-priprave 
 
Dnevni red: 
1. Pregled zapisnika 1. seje 
2. Merila za tekmovanja 2013 
3. Tekmovalni sistem mladih 
4. Razno 
 
AD 1 
Na vsebino zapisnika člani niso imeli pripomb in dopolnil. 
 
AD 2 
Člani so ponovno pregledali merila za tekmovanja v sezoni 2013 in sklenili, da v celoti upoštevajo 
merila EA in IAAF. 
 
AD 3 
Zdravko Peternelj je poročal o delu komisije, ki pripravlja dopolnila in prenovo tekmovalnega 
sistema mladih. Komisija je številčna, pogledi članov pa različni, zato delo napreduje počasneje. 
Člani strokovnega sveta so sklenili, da bodo na majski seji obravnavali končni izdelek. 
 
AD 4 
Za majske priprave AZS se za koordinatorja imenuje Umek Lovrenca. V okviru priprav bo 
izvedeno tudi predavanje Severina Lipovška-PREHRANA ZA NAJVEČJO ZMOGLJIVOST-Kako 
s prehrano in prehranskimi dopolnili podpreti trening in regeneracijo v vrhunskem in rekreativnem 
športu. 
Po predavanju pa je načrtovano tradicionalno srečanje s trenerji. 
 

Zaradi prenove stadiona v Novem Mestu se je število organizatorjev lige zmanjšalo (DP, APS, 
Velenje, Ljubljana, Postojna, Maribor in Slovenska Bistrica). Zato se je zmanjšalo tudi število 
obveznih nastopov na štiri, ki so potrebni za končno točkovanje in udeležbo pri nagradah 
Vzajemna. 



Pred nami je Ekipno Evropsko prvenstvo, ki bo v Kaunasu, 22 in 23. 6. 2013. Cilj naše 
reprezentance je vrnitev v 1. ligo. Tekmovalni uspeh je širšega pomena za slovensko atletiko, zato 
je strokovni svet imenoval kapetana moške ekipe (Kozmus) in ženske ekipe (Šestak). Njuna naloga 
je spremljanje pripravljenosti atletov reprezentantov, predvsem pa moralna podpora, ki bo poleg 
dobre pripravljenosti odločilnega pomena za dosego cilja. 
 

Predsedniku AZS se posreduje predlog, da nameni 16.000 EUR nagrade za uvrstitev v 1. ligo. 
Tehnika delitve nagrade bo temeljila na osvojenih točkah ekipe.  
 

Član strokovnega sveta, Milan Čoh, je posredoval pisni predlog o pregledu testiranj za leto 2012 in 
plan za leto 2013. Predlog je bil posredovan koordinatorju za meritve, Robertu Teršku, ki bo za 
majsko sejo pripravil ustrezno gradivo. 
 

Za atlete pogodbenike najvišjega razreda velja v primeru poškodbe, zaradi katere v tekoči sezoni ne 
nastopajo več, nadomestilo in v naslednji sezoni vrnitev na izhodiščni položaj pred poškodbo. V 
tem letu ta sklep velja za atletinjo Marijo Šestak. 
 

Člani strokovnega sveta so soglasno sprejeli odločitev, da imajo tekmovanja v okviru IAAF, EA in 
koledarja AZS (reprezentančna srečanja) prednost pred vsemi drugimi tekmovanji. 
 

Strokovni svet bo pri izbiri maratoncev za nastop na svetovnem prvenstvu v Moskvi upošteval 
norme IAAF in dosežene rezultate v letu 2013. 
 
 

Seja je bila zaključena ob 15:30 uri. 

 
 
 

Strokovni svet AZS 
predsednik 

Martin Steiner 
 


