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Z  A  P  I  S  N  I  K 

 
24. seje strokovnega sveta AZS, ki je bila v četrtek, 7. julija 2011 ob 16.00 uri v Ljubljani. 
 

Prisotni:  Steiner Martin, Čoh Milan, Črne Slavko, Jeriček Andrej, Peternelj Zdravko, Primc Igor, 
�oba Albert 

Opravičeno odsoten: Ter�ek Robert 
 
Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 23. seje strokovnega sveta 
2. Analiza reprezentančnih nastopov (Savaria pokal, evropsko ekipno, mladinski 4-boj) 
3. Razno 

 
Predlogi in zaključki: 
 
AD 1  
Pri pregledu zapisnika 23. seje strokovnega sveta je Albert �oba pozdravil odločitev Tekmovalne 
komisije AZS, ki je za DP za starej�e mladince upo�tevala priporočilo ZATS o �tevilu nastopajočih 
v teku na 100m in 200m, v upanju, da bo sistem v prihodnje veljal tudi za člansko konkurenco. 
 
AD 2  
Analiza reprezentančnih nastopov (Savaria pokal, evropsko ekipno, mladinski 4-boj): zadnja leta odpovedi 
reprezentančnih nastopov presegajo normalno mejo, na drugi strani pa se ka�e velik interes za 
nastope na individualnih tekmovanjih. Individualnim tekmovanjem se daje prednost pred 
reprezentančnimi nastopi, dogaja pa se celo to, da se odpove nastop za reprezentanco, v istem 
terminu pa se tekmuje drugje. 
 
Člani strokovnega sveta so problematiko tega osvetlili iz vseh zornih kotov in jo analizirali v vseh 
pojavnih oblikah. 
 
Po razpravi in predlogih se je oblikoval sklep, da strokovna slu�ba AZS tekoče spremlja odjave 
atletov, vzroke za odjave, jih časovno opredeli in za jesenski kongres ZATS pripravi analizo, ki bo 
na posvetu trenerjem tudi predstavljena. 
 
Člani strokovnega sveta so menili, da je temeljno za zmanj�anje tega pojava temeljit razgovor s 
trenerji, ki lahko bistveno pripomorejo, �e posebej, ker gre v večini za atlete mladinskih kategorij. 
 
Predlogi: 

• Opravičilo za nenastop lahko izda samo zdravnik AZS. 
• Finančne sankcije. 
• Kr�itelje se ne prijavi na velika tekmovanja. 
• Tempo denarnih izplačil iz naslova pogodb časovno drugače opredeliti, večino denarja pa 

vezati na učinek. 
• Ponovno: ključ do celovite re�itve le�i v rokah trenerjev atletov in njihovem sodelovanju z 

atleti. 
 



AD 3  
Albert �oba je predlagal, da iz vsote neizplačanih pogodbenih sredstev nagradimo tiste atlete, ki 
pogodbe za letos niso prejeli, so pa rezultatsko bistveno napredovali in uspe�no nastopali za 
reprezentance. 
 
Izoblikovalo se je stali�če strokovnega sveta, da strokovna slu�ba AZS sestavi alternativo obstoječi 
članski reprezentanci, na osnovi rezultatov mlaj�ih atletov. 
 
Na dopis trenerja Antona Nonerja v zvezi z normami, ki jih oblikuje AZS, bo strokovni svet preučil 
navedbe iz dopisa in če bo potrebno, tudi upo�teval za sezono 2012. 
 
Seja je bila končana ob 17:00. 
 
 
 
 

 
 

Strokovni svet AZS 
predsednik 

Martin Steiner 
 
 
 
 
 
 


