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e-mail: info@atletska-zveza.si 

   
Z  A  P  I  S  N  I  K 

 
1. seje strokovnega sveta AZS, ki je bila v četrtek, 19. februarja 2009 ob 16.30 uri v prostorih AZS 
v Ljubljani. 
 

Prisotni:  Steiner Martin, Čoh Milan, Jeriček Andrej, Primc Igor, �oba Albert 
Odsoten: Črne Slavko, Omerzu Henrik (opravičeno) 
Ostali prisotni: Boris Miku�, Zdravko Peternelj 
 
Dnevi red: 

1. Konstituiranje strokovnega sveta in razdelitev nalog � poroča M. Steiner 
2. Pregled zapisnika 49. seje strokovnega sveta � poroča Z. Peternelj 
3. Predstavitev predloga Strokovnega programa 2009 � poroča M. Steiner 
4. Mnenje o izvajalcu in trenerju, zaposlenem v NP�� � poroča B. Miku� 
5. Kandidati za zaposlitev v dr�avni upravi � poroča Z. Peternelj 
6. Predlog imenovanja glavnih trenerjev � poroča A. Jeriček 

a. glavni trener za teke 
b. glavni trener za skoke in mnogoboj 

7. Razno 
 
 
AD 1 
Predsednik Strokovnega sveta Martin Steiner je predstavil novo formiran Strokovni svet in njegove 
smernice. Sestav: 

o dr. Milan Čoh - predstavnik F�, vezano na testiranja atletov 
o Slavko Črne - koledar, tekmovalni sistemi 
o Andrej Jeriček - predstavnik trenerjev 
o Henrik Omerzu - mladinska in pionirska atletika (tekmovalni sistemi za ml. kategorije) 
o Zdravko Peternelj - strokovni delavec AZS (povezava med Strokovnim svetom in TK AZS) 
o Igor Primc - predstavnik vrhunskih atletov 
o Albert �oba - predstavnik glavnih trenerjev 

 
AD 2 
Na zapisnik 49. seje ni bilo pripomb. 

 
AD 3 
Članom Strokovnega sveta AZS je bil izčrpno predstavljen predlog organizacije strokovne 
dejavnosti AZS za obdobje 2009-2012. Člani niso imeli pripomb. Program bo predstavljen UO 
AZS. 
 
AD 4 
Atletska zveza Slovenije je skladno z dolgoročno strategijo delovanja opravila v mesecu decembru 
letni sestanek s trenerji, ki delajo v Nacionalnih pano�nih �portnih �olah. Trenerji so predstavili 
svoje delo, ki bo tudi podlaga za izdajo mnenja Ministrstvu za �olstvo in �port. 



Skladno s programom mora AZS letno podati poročilo in oceno programov, ki jih izvajajo 
posamezni trenerji. 
 
Na sestanku so bili analizirani naslednji programi: 
 

PREJEMNIK IME IN PRIIMEK  
AGENCIJA ZA �PORT NOVO MESTO Slavko Malnar  
ATLETSKI KLUB PTUJ Ale� Bezjak 
ATLETSKI KLUB PTUJ Gorazd Rajher 
ATLETSKI KLUB VELENJE Natalija Bah 
ATLETSKI KLUB BETNAVA Borut Podgornik 
ATLETSKO DRU�TVO ALMONT Tina �ljivar       
ATLETSKO DRU�TVO KLADIVAR CELJ Tina Jurčak 
ATLETSKO DRU�TVO MASS LJUBLJANA Bla� Čade� 
ATLETSKO DRU�TVO MASS LJUBLJANA Jak Rogelj 
ATLETSKO DRU�TVO MASS LJUBLJANA Nata�a Čebokli 
KORO�KI ATLETSKI KLUB  Uro� Verhovnik 
 
Analiza teh dokumentov je predstavljena kot sledi iz spodnje tabele: 
 

področje �tevilo opomba - komentar 
�tevilo vadbenih skupin 53 Podatki iz letnih poročil trenerjev 
�tevilo krajev kjer poteka vadba 45 Podatki iz letnih poročil trenerjev 
�tevilo vključenih otrok 1125 Podatki iz letnih poročil trenerjev 
�tevilo vključenih �ol s katerimi sodeluje P�� 119 Podatki iz letnih poročil trenerjev 
�tevilo reprezentantov v pionirskih in mladinskih 
reprezentancah v letu 2008  

45 Podatki iz letnih poročil trenerjev 

 
V predstavitvi in analizi programa trener Borut Podgornik posreduje podatke, ki niso točni. 
Posamezni trenerji (Praprotnik Urban, Uro� Verhovnik, ... ) ne potrjujejo neposrednega sodelovanja 
njih in njihovih atletov, čeprav jih Borut Podgornik navaja za leto 2008 in 2009. 
 
AZS je pričakovala, da bo trener Borut Podgornik na letnem nivoju treniral ter skrbel in organiziral 
za skupino atletov z njegovega področja.  
Glede prihodnjega sodelovanja v NPE ekipah, trener ne more operirati vnaprej z atleti in trenerji, ki 
tega sodelovanja ne potrdijo. 
 
Analiza dokumentov, ki jih je prejela AZS in ki so namenjena za M��, je pokazala naslednje: 
Sklep �t. 1 

- vsi programi, razen enega se izvajajo kot je bilo predstavljeno, 
- izvajanje programa s strani trenerja Boruta Podgornika ni skladno s poročilom, 
- poročilo in program strokovni svet ne more potrditi. 

 
AD 5 
OKS je nacionalne pano�ne zveze pozval k oddaji prednostnega seznama �portnikov in trenerjev za 
zaposlitev v dr�avni upravi. 
Strokovni svet je bil seznanjen o tem, kdo je �e zaposlen, kdo od atletov in trenerjev je na 
prednostnem seznamu OKS in kdo po zadnji objavi kategoriziranih �portnikov izpolnjuje pogoje za 
zaposlitev. 
 
Sklep �t. 2 

Strokovni svet je določil sledeči prednostni seznam:



PR
IO

R
ITETA

 

�PORTNIK 
(Priimek in ime) 

PANOGA IN 
DICIPLINA UVRSTITEV TEKMOVA

NJE 
DATUM TEKMOVANJA 
(upo�teva se dose�ke s tekmovanj dose�ene v 
zadnjih 2 sezonah!) 

SKUPNO �T. 
UVR�ČENIH 

SREDNJA 
IZOBRAZBA 

DA / NE 

1 Ker�evan Jana ATL � vi�ina (1.86) 15. mesto ml. čl. ERL Maribor, 19.- 20.07.2008 2 DA 
2 Su�ec Ana ATL � kladivo (64.29) 15. mesto ml. čl. ERL Ljubljana, 27.06.2007 3 DA 
3 Mihalinec Maja ATL - 100 m (11.70) 11. mesto ml. ERL Maribor, 03.07.2008 21 DA 
4 Kokot Nina ATL � daljina (6.40) 8. mesto ml. ERL Novo mesto, 19.06.2007 8 DA 
5 Bogovič Toma� ATL � kladivo (62.63) 11. mesto ml. ERL Maribor, 19.- 20.07.2008 5 DA 
6 �piler Barbara ATL � kladivo (60.33) 13. mesto ml. ERL Maribor, 19.- 20.07.2008 6 NE 
7 Bratkič Maja ATL � troskok (13.09) 9. mesto ml. SP Bydgoszcz (POL), 08.- 13.07.2008 28 NE 

 



AD 6 
Andrej Jeriček je predstavil kandidate za prevzem del in nalog za: 

a. glavni trener za teke 
b. glavni trener za skoke in mnogoboj 

 
Za GT za teke se je prijavilo 5 kandidatov (Rafko Povhe, Roman Kej�ar, Svjetlan Vujasin, Borut 
Podgornik, Borut Retelj). V o�ji izbor sta pri�la Rafko Povhe in Roman Kej�ar. 
Komisija v sestavi: Andrej Jeriček, Branko �kof in Boris Miku� opravi z njima razgovor. 
 
Sklep �t. 3 

Na osnovi opravljenega razgovora komisija predlaga Strokovnemu svetu AZS, da dela in 
naloge GT za teke opravlja Rafko Povhe iz Sevnice. 
 

 
Sklep �t. 4 

UO AZS se predlaga, da se razre�i GT za skoke in mnogoboj Gorazd Rajherj in da naloge 
GT za skoke in mnogoboj opravlja Slavko Malnar iz Novega mesta. 

 
AD 7 
1. Martin Steiner bo UO AZS predlagal, da Milan Lorenci prevzame vodenje dveh projektov: 

o projekt razvoja srednjih in dolgih prog 
o projekt otro�kih olimpiad 

 
2. Milan Čoh je predstavil program trestiranja atletov na F� ter program izobra�evanj v letih 2009-
2012. 
 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.45. 
 
 
Zapisal: 
Zdravko Peternelj 
 

Strokovni svet AZS 
predsednik 

Martin Steiner 
 


