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Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

3. seje strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije, 

ki je bila v sredo, 15. maja 2013 ob 14.00 uri, 

v prostorih AZS, Letališka cesta 33c, Ljubljana 
 
 
 
Prisotni: Martin Steiner, Milan Čoh, Slavko Črne, Boštjan Fridrih, Andrej Jeriček, Albert Šoba, Robert Teršek 
Odsotni: Vladimir Kevo, Igor Primc (oba opravičeno) 
Vabljen: prof. Stanko Štuhec in asistent Rok Vertič (Fakulteta za šport) 
 
Dnevni red: 
1. Pregled zapisnika 2. seje 
2. Poročilo o meritvah v letu 2012 in pogled v leto 2013 
3. Pojasnila atletom glede pomoči v letu 2013 
4. Razno 
 
AD 1 
Na vsebino zapisnika člani niso imeli pripomb. 
 
AD 2 
Poročilo o meritvah sta podala Robert Teršek, koordinator za meritve Atletske zveze Slovenije in prof. 
Stanko Štuhec iz Fakultete za šport. Po podrobni ter nazorni predstavitvi so člani ugotovili, da je 
sistem in način merjenja ciljno usmerjen k potrebam slovenskih atletov. Zadovoljuje potrebe trenerjev 
in atletov, zato se odzivnost na testiranja najboljših številčno povečuje. 
Dr. Milan Čoh je predlagal, da se pripravi program meritev za sezono 2013/2014, ki bo strokovno in 
vsebinsko celovito opredelil delo na tem področju.  
Albert Šoba je predlagal, da se vrednost meritev razdeli podobno kot denarna sredstva, vendar se da 
malo več možnosti testiranja mlajšim in perspektivnim. Trenerji najboljših bi morali planirati 
testiranja, drugače se njihov delež razdeli drugim atletom. 
 

AD 3 
Jaka Zupan, Urban Jereb, Aneja Simončič, Petra Koren, Blaž Zupančič, Kaja Debevec, Erik Vončina, 
Žan Brus, Tina Jureš: 
V načrtu podpore za leto 2013 je predvideno, da podpremo nacionalni razred s pripravami, ki jih 
financira AZS. Do te oblike pomoči so upravičeni tisti atleti, ki podpirajo reprezentanco (člansko-glej 
Strokovni program AZS za leto 2013, objavljen na spletni strani AZS) in tisti mladi, ki so ali bodo v 
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letu 2013 izpolnili norme za nastope, ki jih določata IAAF in EA. V kolikor so izpolnjeni omenjeni 
kriteriji in je prišlo do napake, se bo to popravilo. 
  
Atletu Primožu Kobetu in njegovemu trenerju Romanu Kejžarju pripada zaostali drugi obrok pogodbe 
iz leta 2012. Atlet je nastopil na državnem prvenstvu v krosu, poleg tega je bil v času državnega 
prvenstva na stezi na pripravah v St. Moritzu. Odločitev, da ne prekine priprav, se je obrestovala in 
pokazala za pravilno (uvrstitev na POI v Londonu). Roman Kejžar, ki mu je bil nepravilno izplačan 
prvi obrok pogodbe, ki se nanaša na atleta Kobeta, naj ustrezno dokumentacijo odda v računovodstvo 
AZS. 
 
Kristina Žumer: 
V mednarodni razred so uvrščeni tisti atleti, ki izpolnjujejo B normo za nastop v Moskvi in tisti, ki jih 
je imenoval strokovni svet po presoji, da so ta standard že izpolnjevali v preteklosti in imajo realne 
možnosti za to tudi letos.  
V sezoni 2013 se na osnovi norm (Helsinki 2012) oblikuje mednarodni team, ki bo v letu 2014 
deležen sredstev iz naslova tega teama, skladno s finančnim načrtom zveze 2014. 
Po EP se način oblikovanja mednarodnega teama ponovi na osnovi doseženih norm za EP in ta način 
oblikovanja tega teama velja za obdobje do POI Rio 2016. Takšno odločitev je strokovne svet sprejel 
na osnovi ugotovitev, da se v najvišjem razredu (VS in RIO team) število atletov manjša, ker ne 
dosegajo ustreznih standardov. Ker želimo dati poudarek evropski ravni atletike, kamor spada več 
slovenskih atletov, bomo v sezoni 2014 izdatneje podpirali internacionalni razred. 
V kolikor bo letos dosežena norma B za SP v Moskvi, pa bo že letos izplačana razlika v denarnem 
znesku med nacionalnim in internacionalnim teamom.  
 
Mitja Lindič: 
Merila za določitev finančne pomoči atletom za sezono 2013 so napisana v letnem programu. V RIO 
teamu so atleti z A normo in tisti potencialni mladi, ki jih je določil strokovni svet AZS. V 
internacionalnem razredu pa tisti z B normo in tisti, ki imajo realne možnosti (ocena strokovnega 
sveta), da jo dosežejo. V kolikor bo dosežena B norma za SP v Moskvi, bo izplačana razlika v 
finančnih sredstvih med nacionalnim in internacionalnim razredom.  
 
Majda Križe: 
Znano je, da so letošnja sredstva za pomoč skromnejša. Zato je tudi delitev drugačna in izhaja iz dveh 
osnovnih ciljev sezone: uvrstitev reprezentance v prvo ligo in nastop na SP v Moskvi. K temu so 
dodani tudi tisti mladi, ki dosegajo standarde za nastop na tekmovanjih EA in IAAF v svojih 
kategorijah. V kolikor atleti podpirajo katerega od navedenih ciljev, so upravičeni do pomoči AZS.  
Načeloma se strinjamo, da je potrebno pozorno zasledovati mlade in njihov napredek ter finančno 
pomagati. Prepričani smo, da bo tudi tekmovalni sistem mladih, ki se pripravlja, pripomogel k temu 
na ta način, da bomo lahko prihodnje leto k tej tematiki celovito pristopili.  
 
Andrej Poljanec: 
AZS je imela vsa leta razdelan sistem razvrščanja atletov v razrede in skladno s tem tudi višino 
finančne pomoči. Podpora je bila javna in transparentna. V kolikor bo dosežena B norma za SP v 
Moskvi, bo izplačana razlika v finančnih sredstvih med nacionalnim in internacionalnim razredom. 
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AD 4 
Na pobudo AK Koper za organizacijo seminarja za hojo (sodniki, trenerji), se zadolži Združenje  
atletskih trenerjev Slovenije (Andrej Jeriček), da preuči predlog. Na osnovi ugotovitev pa pristopi k 
realizaciji.  
 
Boštjan Fridrih bo na prihodnji seji predstavil način in plan treninga moških štafet 4x100 m. 
 
Ker kljub ponovni spodbudi, da se klubi jasno in odgovorno opredelijo glede mitingov Mednarodne 
atletske lige, do predvidenega datuma nismo dobili ustreznih informacij. Kot komisar lige ocenjujem, 
da je k organizaciji zato neodgovorno pristopiti. Namreč, to pomeni tudi določene finančne obveznosti 
do atletov. Strokovni svet predlaga, da se lige letos ne izvede v izogib težavam, ki bi jih imeli v 
primeru neizpolnjevanja obveznosti do atletov. 
 
Predsednik Združenja atletskih trenerjev Slovenije je strokovni svet seznanil z načinom določanja 
skupin v disciplini 100 m na kvalifikacijah APS v Mariboru. Dopis odstopamo Tekmovalni komisiji, 
da pred dokončno odločitvijo poda ustrezno mnenje. 
 
Albert Šoba je imel pomisleke na kakovost in količino informacij z atletskih tekmovanj v medijih. 
Prav tako je menil, da je potrebno na spletni strani Atletske zveze Slovenije objavljati vse atletsko 
dogajanje, vendar je potrebno novice selekcionirati po kakovosti in pomembnosti dogodka.  
 
Strokovni svet podpira udeležbo atletov na Univerzijadi z izpolnjenimi normami FISU. Atletska zveza 
Slovenije tega tekmovanja finančno ne bo podprla. 
 
Na svetovnem prvenstvu v Moskvi bodo nastopili maratonci in maratonke, ki izpolnjujejo norme. 
Vendar bo potrebno tudi letos tekmovati. Mogoč je tudi nastop v polmaratonu. Dokončno odločitev o 
udeležencih bo na podlagi letošnjih tekmovanj sprejel strokovni svet.  
 
 
Seja je bila končana ob 15.45 uri. 
 
 

 
Strokovni svet AZS 

predsednik 
Martin Steiner 

 


