ZAPISNIK
18. seje Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije,
ki je bila v ponedeljek, 29. junija 2015 ob 14. uri,
v prostorih AZS, Letališka cesta 33c, Ljubljana

Prisotni: predsednik strokovnega sveta Martin Steiner, člani strokovnega sveta Albert Šoba,
Boštjan Fridrih, Andrej Jeriček, Robi Teršek, Igor Primc, strokovni sodelavec AZS Damjan Zlatnar
Odsotni
(opravičeno): člani Strokovnega sveta Vladimir Kevo, Milan Čoh, Rok Kopitar
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 17. seje
2. Nastop reprezentance na Evropskem ekipnem prvenstvu v Stari Zagori (Martin Steiner)
3. Norme RIO (rok za doseganje/potrjevanje norme v 2016, tekmovanja, na katerih lahko
športnik doseže normo, i.dr.) (Damjan Zlatnar)
4. SP U18 in OFEM (potrditev reprezentanc)
5. U23 (potrditev reprezentance)
6. Razno

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

AD2
Predsednik Strokovnega sveta je predstavil potek dogodkov v zvezi z izbiro in nastopom
reprezentance na Ekipnem evropskem prvenstvu v Stari Zagori. Poudaril je, da so bili kljub
povabilu, ki je bilo poslano vsem pogodbenikom, razlogi različni. Nekaj je bilo resnično
poškodovanih, drugi so nastop odpovedali zaradi potovanja z avtobusom, tretji so postavili
osebne in individualne cilje pred ekipne cilje reprezentance. Iz tega je moč zaključiti, da je
abstinenca pri ekipnem reprezentančnem nastopu problem, ki ga je potrebno resno obravnavati
ter obsoditi ravnanja tistih, ki so nastop brez razloga odpovedali. Dodal je, da je bila pot na
tekmovanje z dvema avtobusoma glede na vse okoliščine (udobje, trajanje, cena, dostopnosti
lokacije) najbolj optimalna in kot taka ne more predstavljati razloga za ne nastopanje. Ponovno
je izpostavil, da je reprezentanca splošen odraz razvitosti atletike, rezultati in primeren odnos so
pomembni dejavniki tako iz promocijskega kakor tudi s finančnega vidika.
Člani Strokovnega sveta so v razpravi skušali identificirati glavne razloge za ne nastopanje
atletov, ki so bili povabljeni v reprezentanco:
- potovanje z avtobusom;
- spremenjena pogodba, kjer je nastop na pokalu evropskih državnih reprezentanc premalo
finančno ovrednoten;
- pozno izplačilo pogodbenega zneska, kjer je zamuda v pomembnem delu nastala zaradi
pogajanja s takratnim svetom atletov;
- dejanske poškodbe pri nekaterih;
- nespoštljiv, podcenjujoč odnos do reprezentance, prednost individualnih ciljev.
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Sklep:
Strokovni svet soglasno obsoja ravnanje posameznih atletinj in atletov glede nastopa na
Evropskem pokalu državnih reprezentanc 2. lige v Stari Zagori. Vsi prejemniki javnih sredstev iz
kateregakoli naslova ali vira, so dolžni nastopiti za reprezentanco, na kar nakazujejo tudi akti
zveze, upoštevnih institucij in področna zakonodaja. Strokovni svet na podlagi tega sklepa
predlaga Upravnemu odboru, da opisan primer obravnava in sklepa o primerni sankciji za
tovrstna ravnanja.

AD3
Na 17. seji je bilo sprejeto, da se pripravijo kriteriji za nastop na OI RIO 2016. Poleg
mednarodne norme je OKS skupaj z AZS določil kriterije odstopanja od mednarodnih norm (OKS
norma), ki se bodo upoštevali kot norma za nastop v letu OI (v primeru, ko bo atlet že leto pred
OI, tj. v 2015, izpolnil MOK normo za nastop). Strokovni svet je sprejel sklep, da se pripravi
kriterije od 20 do 30 mesta na zadnjih dveh OI ter jih tudi potrdil. Določi se še norma, ki
predstavlja 1,5 odstotno odstopanje od »OKS norme« za mlade atlete, tj. »OKS norma z
odstopanjem«.
Sklep:
Strokovni svet je potrdil »OKS norme« in »OKS norme z odstopanjem« (1,5 odstotno odstopanje
od OKS norme).

AD4
Strokovni svet je razpravljal o nastopu mladih atletov na tekmovanjih (SP U18 in OFEM).
Strokovni svet je že na prejšnjih sejah sklepal o tem, da lahko posameznik nastopi na samo
enem tekmovanju takšne vrste v tekočem letu. Po preučitvi vseh dejavnikov in pogojev
(časovnih, logističnih in finančnih), je bilo Strokovni svet sklenil, da lahko mladi atleti, ki imajo
izpolnjeni normi za obe mednarodni tekmovanji, nastopijo na obeh.
Sklep:
Strokovni svet je potrdil, da lahko atleti, ki imajo izpolnjeno normo za nastop na SP U18 in za
nastop na OFEM, lahko nastopijo na obeh tekmovanjih, če je to logistično in časovno mogoče in
za zvezo ne predstavlja dodatnih stroškov. Vsak tovrsten primer, kjer atlet želi nastopiti na obeh
tekmovanjih, mora v prihodnje individualno obravnavati in potrditi Strokovni svet.

AD5
Člani Strokovnega sveta so se seznanili s sestavo reprezentance, ki bo nastopila na EP za mlajše
člane in članice v Talinu.
Sklep:
Reprezentanca je bila potrjena. Strokovni svet Upravnemu odboru za vodjo reprezentance
predlaga Alberta Šobo.

AD6
Strokovni svet je razpravljal tudi o upravičenosti izplačila 2. obroka pogodbe za leto 2014
atletinji Mariji Šestak, ki je na zvezo posredovala vprašanje glede izplačila drugega obroka.
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Sklep:
Strokovni svet je soglasno sprejel stališče, da iz vsebine pogodbe in iz okoliščin primera
nedvomno izhaja, da Marija Šestak ni upravičena do izplačila 2. obroka pogodbe za leto 2014.
Atletinjo Marijo Šestak strokovna služba pozove, da predstavi argumente, ki nakazujejo na
upravičenost izplačila drugega obroka pogodbe za leto 2014. Glede na dejstvo, da gre za
individualen primer pa Strokovni svet predlaga, da mnenje glede vsebine pogodbe in okoliščin
primera, pred dokončno odločitvijo poda še pisarna AZS, oz. da po potrebi pridobi pravno
mnenje.
Strokovni svet bo Upravnemu odboru za vodenje reprezentanc za EP U23 predlagal Alberta Šobo,
za SP U18 pa Damjana Zlatnarja.
Zapisal :
strokovni delavec AZS
Damjan Zlatnar

Strokovni svet AZS
predsednik
Martin Steiner
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