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Ljubljana, 7. oktober 2015 

 

Z A D E V A: 

Zapisnik 21. seje Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije, ki je bila v 

ponedeljek, 6. oktobra 2015 ob 14:30 uri v prostorih Atletske zveze Slovenije (Letališka 

cesta 33 C, Ljubljana). 

 

Prisotni: Martin Steiner (predsednik Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije), Slavko 

Črne, Boštjan Fridrih, Andrej Jeriček, dr. Milan Čoh, Vladimir Kevo, Igor Primc, Albert 

Šoba, Robert Teršek, Gabrijel Ambrožič 

 

Neupravičeno odsotni: Rok Kopitar 

 

Dnevni red: 

1.    Pregled in potrditev zapisnika 20. seje Strokovnega sveta 

2.    Koledar tekem za sezono 2016 

3.    Razno 

a.    Informacije o možnostih zaposlitve v javni upravi 

b.    Informacije o izobraževanju za vaditelja atletike 

c.    Informacije o trenutnih dogodkih na Atletski zvezi Slovenije 

 

Ad. 1 

Pregled in potrditev zapisnika 20. seje Strokovnega sveta 

 

Člani Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije so potrdili zapisnik 20. seje 

Strokovnega sveta. 

 

Ad. 2 

Koledar tekem za sezono 2016 

 

Člani strokovnega sveta so dokončno oblikovali koledar tekmovanj za sezono 2016. 

Koledar bo posredovan v potrditev članom Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije. 

 

Ad. 3 

Razno 

 

a. Informacije o možnostih zaposlitve v javni upravi 

 

Predsednik Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije, g. Martin Steiner, je članom 

posredoval spisek atletov in atletinj, ki so zaposleni v javni upravi. Preglednica vsebuje 

datum sklenitve pogodbe, trajanje statusa in ime atlete oz. atletinje. Povedal je, da je 

možno ob izteku statusa zapolniti prosto mesto z novim imenom. Seveda je mogoče v 

taki situaciji izvesti zamenjave le dogovorno s pristankom obeh atletov oz. atletinj. Na 

seji konec meseca oktobra bo Strokovni svet podrobneje obravnaval te možnosti. 

 

b. Informacije o izobraževanju za vaditelja atletike 

 

Predsednik Združenja atletskih trenerjev Slovenije, g. Andrej Jeriček, je člane seznanil s 

potekom razpisa za izobraževanje vaditelja atletike prve stopnje. Zaradi velikega števila 
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prijav bo izobraževanje potekalo v dveh skupinah v mesecu oktobru in novembru. Za 

organizacijo in izpeljavo je pristojen in odgovoren izvršni odbor Združenja atletskih 

trenerjev Slovenije. 

 

c. Informacije glede izplačila tretjega obroka 

 

Člani Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije so bili seznanjeni s predlogom izplačil 

zadnjega obroka plačil pogodbenih obveznosti atletom, ki izhajajo iz določil »Atletika 

2015« in individualnih pogodb. 

 

d. Informacije o trenutnih dogodkih na Atletski zvezi Slovenije 

 

Strokovni svet Atletske zveze Slovenije se je seznanil z informacijo o odstopu direktorja 

in o najavi umika predsednika zveze. Strokovni svet glede na dejstvo, da je do 

najpomembnejšega tekmovanja v 4-letnem tekmovalnem ciklusu, Olimpijskih iger, še 

manj kot leto dni časa, poziva k čimprejšnji stabilizaciji razmer glede vodenja zveze. 

Strokovni svet Atletske zveze Slovenije zato nalaga predsedniku Strokovnega sveta, da 

člane sproti obvešča o stanju na zvezi in o nemotenem izvrševanju opravil iz pristojnosti 

strokovnega sveta.  

 

e. Dopis Romana Kejžarja in Žane Jereb 

 

Strokovni svet Atletske zveze Slovenije bo dopis Romana Kejžarja in Žane Jereb 

obravnaval na prihodnji seji, ki bo predvidoma konec oktobra. 

 

Podrobnejši zapisnik seje je shranjen v pisarni Atletske zveze Slovenije. 

 

 

zapisala:  Strokovni svet AZS 

mednarodni odnosi  predsednik 

Špela Hus  Martin Steiner 

 

 

Priloga: 

 Koledar atletskih tekmovanj za leto 2016 


