ZAPISNIK
16. seje Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije,
ki je bila v ponedeljek, 23. Marca 2015 ob 14.00 uri,
v prostorih AZS, Letališka cesta 33c, Ljubljana

Prisotni: Martin Steiner, Albert Šoba, Boštjan Fridrih, Slavko Črne, Andrej Jeriček, Robi Teršek,
Igor Primc, Milan Čoh, Damjan Zlatnar
Odsotni: Vladimir Kevo, Rok Kopitar
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Pregled zapisnika 15. Seje
Atletika 2015
Vaditelj/trener rekreacije; licence
Razno:
- kvalifikacije APS
- DP U16

AD1
Na zapisnik 1. seje člani niso imeli pripomb oz. dopolnil

AD2
Uvodoma predsednik Strokovnega sveta vse prisotne seznani s potekom dogodkov priprave in
usklajevanja materiala Slovenska atletika 2015 ( Strokovni svet Atletske zveze Slovenije, Svet
atletov, predsednik Atletske zveze Slovenije, izvršni odbor). Sledi razprava.
Albert šoba izpostavi mlade atlete, ki v primerjavi s starejšimi atleti ne dobijo dovolj sredstev.
Zagovarja tudi stališče, da so sklepi Strokovnega sveta dokončni (sprejeti sklepi niso in ne
morejo biti predmet pogajanj)
Andrej Jeriček: Klubi so pri sestavi pogodb in delitvi sredstev premalo upoštevani. Strinja se z
določilom da so sklepi Strokovnega sveta AZS dokončni (sprejeti sklepi niso in ne morejo biti
predmet pogajanj)
Slavko Črne: Uporaba atletov v promocijske namene je dobrodošla poteza, vendar je mnenja, da
nastopanja na tekmovanjih, ki so v pogodbenih obveznostih ne nudijo zadovoljivih pogojev za
razvoj rezultata in promocije. Potrebno bo doseči večjo medijsko izpostavljenost.
Milan Čoh: poleg pogodbenih obveznosti izpostavi tudi moralna in etična merila naših starejših
atletov

Igor Primc: Izpostavi količino in delitev sredstev, ki so brez pogojev in z pogojevanjem. Postavi
se tudi vprašanje EA mitinga v Velenju. Martin Steiner pove, da nasprotuje temu, da je Miting v
Velenju eden od pogodbenih pogojev. Člani Strokovnega sveta se v celoti z njegovim mnenjem
strinjajo.
Predlagano je tudi, da se v nacionalnemu teamu preveri trenažno in tekmovalno aktivnost
atletov. Pri sestavi oziroma dopolnitvi se upošteva tudi zimska sezona. V primeru, da se pojavijo
še kakšna nova imena/ atleti, se bomo naknadno umestila na seznam.
Trenerji Rio teama dobijo 30% in trenerji internacionalnega teama 20% od celotnega zneska
pogodbe atleta.
Sklep:
EA Miting Velenje se umakne iz pogodbenih pogojev. 5% pogodbenega zneska se prenese na
Ekipni Evropski pokal reprezentanc, ki sedaj znaša 10%.
Za nacionalni team je potrebno preveriti trenažno in tekmovalno aktivnost.
V primeru, da v programu tekmovanja, ki je pogojeno za izplačilo pogodbenih sredstev ni
discipline, ki bi omogočala izpolnitev pogoja za izplačilo z nastopom, se atletu pogodbeniku delež
vseeno izplača.
Člani Strokovnega sveta so potrdili in sprejeli predlog materiala Slovenska atletika za leto 2015
za Upravni odbor AZS. Ko bo Upravni odbor potrjeval material in sprejemal spremembe oziroma
popravke, lahko predsednik strokovnega sveta presodi, če so te spremembe še sprejemljive v
okviru določil, ki jih je sprejel in potrdil Strokovni svet. Če bodo spremembe preveč odstopale od
usmeritev in določil Strokovnega sveta, to pomeni nezaupnico predsedniku Strokovnega sveta in
njegovim članom in smiselnost delovanja le tega.

AD3
Vaditelji in trenerji rekreacije; licence
Andrej Jeriček pojasni pravila in zakon o licenciranju delavcev v športu. Izpostavi, da bo kontrola
s strani države vedno večja. Postavlja se vprašane- lahko vaditelj rekreacije trenira stadionsko
atletiko? Kaj bo prinesel nov zakov v športu? Primer Športne Unije, ki izobražuje in podeljuje
licence na področju rekreacije.
Sklep:
Na Strokovni svet MIZS je potrebno poslati dopis, katerega bosta uskladila predsednik trenerske
organizacije Atletske zveze Slovenije Andrej Jeriček in predstavnik fakultete za šport dr. Milan
Čoh, z ugovorom in vprašanjem zakaj se razpisuje in podvaja programe, ki že obstajajo, hkrati
se pojavlja tudi vprašanje strokovnosti glede na vsebino razpisanih programov.
Poleg standardnih programov usposabljanja v atletiki (vaditelj, trener, trener specialist) se naredi
in uvede še program "rekreativna atletika", ki bo posledično licenciran s strani AZS.
Prednost pri prijavi na vse omenjene programe bodo imeli tisti, ki so aktivni atleti ali pa so imeli
tekmovalni staž.

AD4
Kvalifikacije APS. Razprava o uvrstitvi v finale Atletskega Pokala Slovenije. Smiselno bi bilo
upoštevati najboljše tri rezultate iz lanskega leta po tablicah sezone.
Andrej Jeriček predlaga tudi , da se DP za U16 prestavi na zgodnejši termin, zaradi prekrivanja s
terminom Ekipnega članskega prvenstva in zasedenosti trenerjev mlajših, ki so hkrati tudi
tekmovalci v članski kategoriji.
Sklep:
Za uvrstitev v finale Pokala Slovenije naj se upoštevajo najboljši trije rezultati prejšnje sezone po
tablicah in kvalifikacije za Atletski pokal Slovenije.
Za spremembo termina DP U16, je potrebno poiskati najboljši možni datum zamenjave.

Zapisal
Strokovni delavec AZS
Damjan Zlatnar

Strokovni svet AZS
predsednik
Martin Steiner

