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Z  A  P  I  S  N  I  K 

 
5. seje strokovnega sveta AZS, ki je bila v sredo, 9. septembra 2009 ob 12.00 uri v prostorih AZS v 
Ljubljani. 
 

Prisotni:  Steiner Martin, Čoh Milan, Črne Slavko, Jeriček Andrej, Peternelj Zdravko, �oba Albert 
Odsotni: Primc Igor (opravičeno) 
Ostali prisotni: �kof Branko 
 
Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 4. seje strokovnega sveta � poroča M. Steiner 
2. Predstavitev programa Vaditelj in učitelj rekreativnega teka � poroča B. �kof 
3. Mnenje Strokovnega sveta za zaposlitev trenerjev v NP�� � poroča M. Steiner 
4. Osnutek koledarja 2010 � poroča S. Črne 
5. Razno 

 
AD 1 
Realizacijo sklepov in zaključkov četrte seje je predstavil strokovni delavec AZS. Člani na vsebino 
zapisnika niso imeli pripomb. 
 
AD 2 
Dr. Branko �kof s Fakultete za �port v Ljubljani je razlo�il vsebino in namen programa Vaditelj in 
učitelj rekreativnega teka. 
Na osnovi razprave in dodatnih pojasnil je bil sprejet: 
 

Sklep �t. 7 
Strokovni svet AZS podpira vsebino in izvajanje programa Vaditelj in učitelj 
rekreativnega teka, vendar nosilec programa ne more pridobiti trenerske licence v 
okviru licenciranja vaditeljev in trenerjev pri Zdru�enju atletskih trenerjev Slovenije.  

 
AD 3 
Na javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje plačila strokovnim delavcem v programih 
pano�nih �portnih �ol in strokovnim delavcem, ki vodijo izvajanje programov �portne rekreacije v 
letu 2009 so se prijavili Borut Podgornik, Igor Primc in Jurij Rovan. 
Po pregledu predlo�enih programov je bil sprejet: 
 

Sklep �t. 8 
Strokovni svet AZS daje pozitivno soglasje k programu pano�ne �portne �ole za mete, 
izvajalcu pano�ne �portne �ole Agenciji za �port Novo mesto in strokovnemu delavcu � 
trenerju Igorju Primcu, odgovornemu za izvajanje programa. 
Prednostni vrstni red: 1 

 
 

Sklep �t. 9 
Strokovni svet AZS daje pozitivno soglasje k programu pano�ne �portne �ole AK FIT 
Bre�ice, izvajalcu pano�ne �portne �ole AK FIT Bre�ice in strokovnemu delavcu � 
trenerju Juriju Rovanu, odgovornemu za izvajanje programa. 
Prednostni vrstni red: 2 



 
 

Sklep �t. 10 
Strokovni svet AZS daje pozitivno soglasje k programu pano�ne �portne �ole za teke na 
srednje in dolge proge in izvajalcu pano�ne �portne �ole AK Betnava Maribor. 
Strokovnemu delavcu � trenerju Borutu Podgorniku, odgovornemu za izvajanje 
programa, Strokovni svet AZS daje soglasje s pridr�kom. 
Strokovni svet AZS bo ponovno obravnaval prijavo strokovnega delavca po preverjanju 
njegovega enoletnega operativnega dela pri izvajanju programa. 

 
AD 4 
Vsem dru�tvom, članom strokovnega sveta, glavnim trenerjem in članom tekmovalne komisije se 
posreduje osnutek koledarja tekmovanj za leto 2010 z namenom, da do srede, 16. septembra 2009 
posredujejo pripombe in sugestije. 
Delovna komisija v sestavi Martin Steiner, Gabrijel Ambro�ič, Slavko Črne in Zdravko Peternelj bo 
pripravila čistopis koledarja 2010 in ga posredovala v potrditev UO AZS. 
 
AD 5 
Dr. Milan Čoh je člane strokovnega sveta AZS seznanil z mo�nostjo organiziranja dveh trenerskih 
tečajev v sezoni 2009/2010. Andrej Jeriček kot predsednik ZATS in dr. Milan Čoh bosta uskladila 
operativne naloge in na osnovi tega dorekla termine izobra�evanj. 
 
Zdravko Peternelj je člane strokovnega sveta AZS seznanil z razpisom za pridobitev in podalj�anje 
pravice do �tipendije za �portnike za �olsko leto 2009/2010, ki ga je objavil OKS. 
Strokovni delavec AZS bo vsem atletom, ki bodo zaprosili za mnenje, po pooblastilu strokovnega  
sveta pripravil in izdal to mnenje.  
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 13.30 uri. 
 
 
 
 
Zapisal: 
Martin Steiner 

Strokovni svet AZS 
predsednik 

Martin Steiner 


