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21. korespondenčne seje strokovnega sveta AZS, 

ki je bila sklicana v ponedeljek, 18. decembra 2006 
 
 
 

Dnevni red: 
 

1. Predlog za razrešitev in imenovanje glavnega trenerja srednjih in dolgih prog 
 

S terena je prihajalo precej ustnih in pisnih pripomb na delo Boruta Podgornika kot glavnega 
trenerja za srednje in dolge proge. Predsednik strokovnega sveta Martin Steiner je v dogovoru z 
Borutom Podgornikom sklical sestanek tekaških trenerjev, ki je bil 29. novembra 2006 v Ljubljani. 
Prisotnih je bilo 18 tekaških trenerjev, ki so z javnim glasovanjem potrdili navedbe, da je imel 
glavni trener premalo kontaktov s klubi in trenerji, imeli so pripombe na izbor NPE ter mu izrekli 
nezaupnico. 

 

Predsednik strokovnega sveta je začasno prevzel tudi v.d. glavnega trenerja srednjih in dolgih 
prog zaradi že razpisanih priprav v decembru 2006. 

 

Atletska zveza Slovenije je dne 4. decembra 2006 objavila interni razpis za opravljanje del in 
nalog glavnega trenerja za srednje in dolge proge. Do roka, 12. december 2006, so se prijavili 
naslednji kandidati: Vujasin Svjetlan, Praprotnik Urban, Retelj Borut in Podgornik Borut. 

 

Ob predstavitvi kandidatov in vizijo razvoja srednjih in dolgih prog so bili prisotni nekateri 
tekaški trenerji, ostali so se zaradi zadržanosti opravičili. V kratki, 10 minutni predstavitvi so 
kandidati pojasnili vizijo, cilje in aktivnosti delovanja na področju teka na srednje in dolge proge v 
Sloveniji. Program odsotnega Boruta Podgornika je bil prebran. 

 

Po osebni predstavitvi so kandidati odgovarjali na vprašanja prisotnih trenerjev. 
 

Na osnovi predloženega programa, vizije in konkretnih aktivnosti na področju srednjih in dolgih 
prog ter po temeljitem premisleku je predsednik strokovnega sveta AZS predlagal članom 
strokovnega sveta, da se razreši Boruta Podgornika kot sedanjega glavnega trenerja in predlaga 
Urbana Praprotnika za opravljanje del in nalog glavnega trenerja za srednje in dolge proge. 

 

Sklep št. 151 
Strokovni svet AZS predlaga UO AZS, da razreši Boruta Podgornika in imenuje Urbana 
Praprotnika za opravljanje del in nalog glavnega trenerja za srednje in dolge proge. 

 
Opredelitev članov strokovnega sveta je sledeča: 
 

o šest (6) članov potrjuje predlagani sklep 
o en (1) član ni poslal svoje opredelitve 

 
 
Zapisal: 
Zdravko Peternelj 
 
 

Strokovni svet AZS 
predsednik 

Martin Steiner 


