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Letali�ka cesta 33 c,   1000    Ljubljana,   Slovenija  
  Tel: +386 (01) 520-69-12   Fax: +386 (01) 520-69-16 

e-mail: info@atletska-zveza.si 
   

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
9. seje strokovnega sveta AZS, ki je bila v torek, 9. februarja 2010 ob 16.00 uri v prostorih AZS v Ljubljani. 
 

Prisotni:  Steiner Martin, Črne Slavko, Jeriček Andrej, Peternelj Zdravko, Primc Igor, �oba Albert, Ter�ek 
Robert 

Odsoten: Čoh Milan (opravičeno) 
Vabljeni in prisotni: Ambro�ič Gabrijel 
 
Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 7. in 8. seje strokovnega sveta � poroča Z. Peternelj 
2. Strategija razvoja �portnih objektov in regijskih-pano�nih �portnih centrov � poroča G. Ambro�ič 
3. Tekmovalni sistem najmlaj�ih (otro�ka atletska liga) � poroča S. Črne 
4. Testiranja na Fakulteti za �port � poroča R. Ter�ek 
5. Razno 

 
 
AD 1 
Na vsebino zapisnikov 7. in 8. seje ni bilo pripomb. 
Albert �oba je člane seznanil z mo�nostjo nastopa slovenske reprezentance na Balkanskih igrah. 
Člani Strokovnega sveta so Alberta �obo zadol�ili, da �e naprej spremlja dogajanje okrog 
organizacije omenjenih iger in mo�nosti nastopa slovenske reprezentance ter o tem seznanja člane 
Strokovnega sveta. 
 
AD 2 
Za 8. sejo Strokovnega sveta AZS je bil pripravljen pisni material »Strategija razvoja �portnih 
objektov in regijskih-pano�nih centrov«, ki ga je predstavil predsednik Tekmovalne komisije AZS 
Gabrijel Ambro�ič. 
Člani Strokovnega sveta AZS so morali med 8. in 9. sejo material preučiti in na 9. seji podati 
mnenje o njegovi vsebini. 
V razpravi na 9. seji so bili izra�eni nekateri pomisleki in mnenja, ki so potrjevala predlagane 
strategije. Kljub temu pa je bilo mnenje, da je potrebno vsebino predstaviti z več zornih kotov. 
Mnenje, ki so ga člani Strokovnega sveta AZS oblikovali, je temeljilo na ugotovitvi, da je strategija 
potrebna, vendar je potrebno upo�tevati infrastrukturne, kadrovske in finančne mo�nosti pri 
umestitvi teh centrov v slovenski atletski prostor. 
Pomembna je tudi pripravljenost atletske »sredine«, da zagotovi izvajane vsebine, ki naj bi jo ti 
centri nudili. Člani so menili tudi, da se ta strategija predstavi tudi na Upravnem odboru ali pa 
morebiti v obliki okrogle mize, kjer bi bili prisotni tudi predstavniki Fundacije za �port in 
pristojnega  ministrstva. 
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AD 3 
Slavko Črne je predstavil osnutek »tekmovalnega sistema« otro�ke atletske lige. Člani so 
predstavitev in vsebino sprejeli pozitivno. Na osnovi razprave se je oblikoval sklep, da se pred 
izvajanjem predstavljenega programa le-ta preizkusi na nekaterih �olah. 
Na osnovi ugotovitev se pripravi dokončna verzija tako po vsebinski kot po organizacijski plati. 
Na seji Upravnega odbora v mesecu maju bo usklajeno gradivo članom Upravnega odbora 
predstavil vodja projekta Slavko Črne. Po potrditvi na Upravnem odboru pa se bo Otro�ka atletska 
liga izvedla v mesecu septembru in oktobru leta 2010. 
 
AD 4 
Robert Ter�ek, pano�ni koordinator AZS, je predstavil dosedanje delo in usklajevanje plana 
testiranj s strokovnjaki na F�. Člani so Roberta Ter�ka zadol�ili, da za sejo Strokovnega sveta v 
marcu pripravi finančni in organizacijski plan poteka testiranj. 
 
AD 5 
 
A. 
Član Strokovnega sveta Zdravko Peternelj je člane seznanil z a�uriranimi normami za Evropski 
pokal 10.000m.  
 
Disciplina Mo�ki �enske 
5 000m 13:59.24 16:13.52 
10 000m 29:38.91 34:47.13 
3 000m zapreke 8:49.78 10:29.29 
Polmaraton 1:05:30 1:14:37 
Maraton 2:18:57 2:38:38 
 
B. 
Predsednik Strokovnega sveta je člane seznanil s povzetki sestanka s člani finske atletske zveze, ki 
se ga je udele�il z Direktorjem AZS. 
 
C. 
Člani Strokovnega sveta AZS so v zvezi s pro�njo Fabia Ruzziera sklenili, da AZS omenjenega 
atleta prijavi na svetovni pokal v hoji (Mehika). AZS razen prijave atleta nima nobenih drugih 
obveznosti. 
 
D. 
V zvezi s sklepom Strokovnega sveta RS za �port v zvezi z dopolnitvijo strokovnih programov, 
imenuje Strokovni svet AZS delovno telo v sestavi Milan Čoh, Branko �kof in Andrej Jeriček, ki 
naj omenjene programe ustrezno dopolni. 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 18.00 uri. 
 
 
Zapisal: 
Martin Steiner 

Strokovni svet AZS 
predsednik 

Martin Steiner 
 


