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Z A P I S N I K
5. seje strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije,
ki je bila v sredo, 23. oktobra 2013 ob 14.00 uri,
v prostorih AZS, Letališka cesta 33c, Ljubljana

Prisotni: Martin Steiner, Milan Čoh, Slavko Črne, Boštjan Fridrih, Vladimir Kevo, Igor Primc, Albert Šoba
Robert Teršek
Odsotni: Andrej Jeriček (opravičeno)
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 4. seje
2. Koledar 2014 – poroča Črne Slavko
3. Informacija o delu skupine za kategorizacijo pri OKS – poroča Črne Slavko
4. Razno
a. poročilo NO AZS
b. razpis sredstev FŠO 2014
c. vključitev novega člana
d. prošnje atletov (Kolarič, Rudolf)
e. panožne športne šole-analiza
f. članek o problematiki dopinga v časopisu Dnevnik
g. EP v krosu

AD 1
Člani na zapisnik niso imeli pripomb.
AD 2
Člani strokovnega sveta so po usklajevanju sprejeli koledar tekmovanj za leto 2014. Koledar je priloga
zapisniku.
Strokovni svet AZS daje pobudo UO AZS in Tekmovalni komisiji AZS, da sta Zimski prvenstvi v metih
od leta 2014 dalje menjaje v Novi Gorici in Kopru.
AD 3
Točka je bila preložena na novembrsko sejo.
AD 4
o poročilo NO AZS
Člani strokovnega sveta so se seznanili s poročilom nadzornega odbora. Ker gre v poročilu pretežno za
tekmovalno oceno sezone in napotila v zvezi s tem, so člani strokovnega sveta sklenili, da se predsednik
strokovnega sveta udeleži seje nadzornega odbora in ustrezno pojasni vsebine, ki so v zapisniku
nadzornega odbora v glavnem netočne.

o razpis sredstev FŠO 2014
FŠO je razpisala sredstva za 2014. Razpis bo zaključen 11. novembra. Pisarna AZS naj obvesti klube, ki
želijo kandidirati na posamezne programe, hkrati pa naj zveza odda tudi svojo kandidaturo. Zadolžena je
pisarna AZS.
o vključitev novega člana
Na pobudo AD Kladivar Celje in predlog predsednika strokovnega sveta, je novi član strokovnega sveta
Rok Kopitar iz AD Kladivar Celje.
o prošnji atletov (Kolarič, Rudolf)
Prošnji navedenih atletov sta bili pozitivno rešeni.
o panožne športne šole-analiza
Predsednik strokovnega sveta je predlagal, da se opravi analiza tekmovalnih uspehov v kategorijah
mladih (U12, U14) v sredinah, kjer delujejo zaposleni preko NPŠŠ. Analiza naj obsega pokalna, ekipna
in posamična tekmovanja, analizo pripravi pisarna AZS.
o članek o problematiki dopinga v časopisu Dnevnik
Strokovni svet se distancira od vsebine in se ne strinja z vsebino članka o dopingu, ki ga je za časopis
Dnevnik v intervjuju izrazil predsednik Komisije za antidoping AZS. Gre predvsem za ugotovitev, da je
pojavnost dopinga v Atletski zvezi Slovenije velika, ter da v članku navaja imena atletov in da Atletska
zveza Slovenije ne more biti središče nesoglasij med dr. Tadejem Malovrhom in SLOADO.
• Postavila so se tudi vprašanja o kriterijih za udeležbo in plačila atletom, ki bi želeli nastopiti v
okviru Balkanskih tekmovanj. Predsednik strokovnega sveta je predlagal, da zaradi premalo
informacij v tem trenutku, vprašanje prestavimo na prihodnjo sejo.
• Albert Šoba je poudaril, da je potrebno več pozornosti posvetiti ekipnim tekmam v atletiki. Tu je
mislil predvsem na ekipe klubov, ki tekmujejo v evropskem merilu. Menil je, da bi morale
predvsem občinske športne strukture nameniti temu vprašanju več pozornosti in denarja. Člani so
mnenje Alberta Šobe podprli.
o EP v krosu
8. decembra bo v Beogradu Evropsko prvenstvo v krosu. Pogoj za nastop bo udeležba na preglednem
krosu 16. novembra v Sevnici, rezultati na stezi in trenutna pripravljenost.

Seja je bila končana ob 16:15.

Strokovni svet AZS
predsednik
Martin Steiner

