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Z  A  P  I  S  N  I  K 

 
26. seje strokovnega sveta AZS, ki je bila v sredo, 21. marca 2007 ob 18.00 uri v prostorih Atletske 
zveze Slovenije. Na seji so bili prisotni tudi glavni trenerji. 
 

Prisotni:  Steiner Martin, Črne Slavko, Fižuleto Hrvoje, Jeriček Andrej, Kevo Vladimir, Mesarič 
Ladislav, Omerzu Henrik, Primc Igor, Šoba Albert 

Odsoten:  Čoh Milan (opravičeno) 
Ostali prisotni: Boris Mikuž, Zdravko Peternelj 
 
Dnevi red: 

1. Pregled zapisnika 23., 24. seje in 25. korespondenčne seje strokovnega sveta 
2. Analiza nastopa na EP v dvorani in evropskega pokala v metih 
3. Svetovno prvenstvo na prostem - Osaka 2007 (osnovne informacije) 
4. Štafeta 4x100m in 4x400m (članska, mladinska, sestava štafet, okvirni plan vadbe, trenerji) 
5. Pobude strokovnega sveta 

o pravilnik o nagradah za tekmovalne uspehe atletov in trenerjev 
o nagrada Mateji Kosovelj za 2. mesto na EP v gorskih tekih 
o kdo je lahko osebni trener na mednarodnem tekmovanju? 
o prednostni seznam zaposlitve atletov na MO, MNZ, carinska uprava 

6. Razno (priprave na Portugalskem, akcije za razvoj skokov in metov, razširitev Velike nagrade AZS v 
mednarodno ligo, …) 

 
AD 1 
Na zapisnik 23. seje je imel pripombo Šoba Albert. Na tej seji je strokovni svet pripravil za MŠŠ 
prednostni vrstni red strokovnih delavcev, ki so že zaposleni in prednostni vrstni red kandidatov za 
nove zaposlitve. Zanimalo ga je, zakaj že zaposleni trener Robert Teršek iz AD MASS Ljubljana ni 
dobil podaljšanja pogodbe, če krožijo informacije, da sta zaposlitev na Ptuju dobila dva nova 
trenerja. 
 

Sklep št. 173 
Strokovni svet ugotavlja, da MŠŠ ni upoštevalo strokovnih argumentov in prednostnega 
seznama zaposlitve trenerjev. 

 
Na zapisnik 24. seje je imel pripombo Črne Slavko, ki se ne strinja z odločitvijo strokovnega sveta, 
da je na EP v dvorani potovala Kovačič Nina, ki ni dosegla predpisane norme, ki jo je postavil 
strokovni svet in potrdil UO AZS. Mnenja je, da lahko na mednarodna tekmovanja potujejo le atleti, 
ki dosežejo predpisane norme. 
 

Steiner Martin je zagovarjal stališče, da lahko strokovni svet na osnovi argumentov (možnost 
uspešnega nastopa, razvojni potencial atleta, konstantnost rezultatov, …) tudi odstopi od 
predpisanih kriterijev in predlaga nastop atleta na mednarodnih tekmovanjih. 
 
Na zapisnik 25. korespondenčne seje ni bilo pripomb. 
 
Sklep št. 174 

Strokovni svet potrdi zapisnike 23., 24. in 25. korespondenčne seje. 
 



AD 2 – Analiza EP v dvorani 
Na EP v dvorani v Birminghamu je nastopilo 14 atletov in atletinj (7 moških in 7 žensk). 
Reprezentanco je spremljalo strokovno vodstvo v sestavi: Steiner Martin, Šoba Albert, Črne Slavko, 
Djordjević Srdjan, Štimec Marjan ter medicinska podpora dr. Stok Rastko in Khalid Nasif. 
Najboljše atlete so spremljali tudi osebni trenerji Savić, Babyniecz in Stechemesser. 
Številčno strokovno vodstvo je v polni meri upravičilo pričakovanja in se je praksa številčnega 
spremstva pokazala kot uspešna (podpora atletom, izmenjava izkušenj in znanj). 
 
Število nastopajočih je bilo manjše kot na preteklem EP na Dunaju (20 atletov) in EP v Madridu (18 
atletov), vendar so bila tokratna pričakovanja veliko večja. Da so bile napovedi pred odhodom 
dosežene in celo presežene pa kaže na to, da je bila ocena strokovnega sveta prava in je temeljila na 
realnih možnostih naših atletov. 
 
Kratka analiza posameznih nastopov: 
 
Jolanda Čeplak – 3. mesto na 800 m 
Rezultate pred EP v dvorani je potrdila (konstantno 3x pod 2 minutama) tudi z uvrstitvijo in 
osvojitvijo bronaste medalje. Na ta način je zaključila obdobje vračanja v svetovni vrh. Iz 
razgovorov z njo je moč ugotoviti, da je dobro pripravljena (tako fizično kot psihično) in v sezoni 
pričakuje izboljšanje rezultatov. Glede na način treninga ima v rokavu še enega aduta – nastop na 
1500 m. Z optimizmov zre naprej in na SP pričakuje uresničitev ciljev. 
 
Matic Osovnikar – 4. mesto na 60 m 
S trenerjem Albertom Šobo sta ponovno dokazala, da sta prava mojstra v načrtovanju forme in 
doseganju najboljših rezultatov na največjih tekmovanjih. Redka in zlata vredna vrlina. Oba sta 
pred EP zagotavljala, da bo nastop na EP najboljši in je resnično tudi bil, čeprav so mnogi po daljši 
seriji relativno slabših rezultatov menili, da se tokratne napovedi ne bodo uresničile. 
S precejšnjo gotovostjo lahko trdimo, da se bo zgodba na SP ponovila, če primerjavo letne osebne 
dosežke. 
 
Brigita Langerholc – 6. mesto na 800 m 
Finale na velikem tekmovanju je po daljšem času njen odmeven rezultat, ki je prav gotovo prispeval 
k njeni samozavesti in volji za trening v sezoni, ki prihaja. 
Hkrati je evidentno, da je stalnica slab zaključek teka, kar bistveno zmanjšuje končni izkupiček. Po 
izjavi trenerja se zavedata, kaj je treba storiti, da se bo situacija izboljšala in že delata na odpravi teh 
pomanjkljivosti. Upoštevajoč njene rezultate na 400 m bi bile Brigitine možnosti na SP bistveno 
večje. 
 
Sonja Roman – 7. mesto na 1500 m 
Kaže velik napredek – pravzaprav rezultatski skok v širši evropski vrh je postal opazen. V 
kvalifikacijah je odtekla lahkotno ter povečala pričakovanja v finalu. Finalni tek je pomenil pravo 
nasprotje tistega, kar je pokazala v kvalifikacijah. Po razgovoru s trenerjem atletinji manjkata 
stabilnost in rutina. Je izredno marljiva na treningih, prisotna je velika želja po uspehu in ima dovolj 
razvojnega potenciala, da bo v letu ali dveh dozorela v vrhunsko tekačico na srednje proge. 
 
Miroslav Vodovnik – 7. mesto v suvanju krogle 
Zadovoljni smo lahko s finalom, manj pa z rezultatom, ki gotovo ne odraža njegovih sposobnosti in 
ne izpoljnjuje njegovih pričakovanj. Upoštevati je treba, da je k destabilizaciji prispevala tudi lažja 
poškodba roke tik pred tekmovanjem. Ovirala ga je bolj psihično kot fizično. Iz razgovora s 
trenerjem je ugotovljeno, da bo potrebno stabilizirati zaupanje v lastne sposobnosti in vnesti precej 
napora v pripravo na »klimo«, ki je na tako velikih tekmovanjih. 
 



Pet finalistov, od tega ena medalja, je do sedaj daleč največji uspeh slovenske atletike v dvorani, ki 
nas razveseljuje in hkrati nalaga obveznosti za prihodnja tekmovanja. 
Sodelovanje s tujimi trenerji se je pokazalo za izredno koristno in tako je tudi mnenje naših 
trenerjev, ki so bili prisotni na EP v dvorani. Tako sodelovanje kaže negovati in nadgraditi. 
Razveseljivo je dejstvo, da medalja Jolande Čeplak ni osamljena zvezda. Ampak ji sledijo atleti in 
rezultati, ki kažejo na to, da ne bo ostala osamljena. 
 
Že pred odhodom smo povedali, da je naša odprava dvoplastna. Ocena drugega dela reprezentance 
je sledeča: 
 
Damjan Zlatnar – polfinale na 60 m ovire 
Zlatnar se je vrnil uspešno in dobro, tudi rezultatsko. Njegovi nastopi veliko pomenijo za 
reprezentanco. Cilj je višji – izpolnitev norme za nastop na SP. 
 
Cene Šubic – 17. mesto na 1500 m 
Dnevna forma na EP v dvorani, kljub temu, da mu v taktičnem smislu ni kaj očitati, mu ni 
dovoljevala, da bi odtekel najboljši rezultat dvoranske sezone. Razveseljivo je predvsem to, da je 
prebrodil nevarnost prehoda od mladinca do člana, kjer izgubimo tudi največ atletov. Njegovi 
rezultati pomenijo tudi začetek kvalitetnega premika na segmentu srednjih prog. 
 
Andrej Poljanec – 18. mesto v skoku s palico 
Standardni program naših skakalcev s palico, ki s težavo dosegajo norme, njihova tekmovalna 
sposobnost pa je nižja. 
Naloga glavnega trenerja za skoke je spodbuditi proces, ki bo zagotavljal premik na bolje. Imamo 
štiri skakalce med 520 in 550 cm. Stagnacija, ki se kaže zadnja leta, skoki pod sposobnostmi na 
velikih tekmovanjih – terjajo poglobljeno analizo. 
 
Tina Šutej – 18. mesto v skoku s palico 
Bila je zelo blizu temu, da preskoči 425 cm, kar bi bistveno izboljšalo zunanjo podobo nastopa. 
Njeno razmišljanje, jasno začrtani cilji, razvojni potencial, kompatibilnost s trenerjem nas navdaja z 
optimizmom, da se bo razvila v odlično skakalko s palico. 
 
Šprinterska trojka – Merlene Ottey, Nina Kovačič, Pia Tajnikar 
 Vse tri so zaostale za osebnim dosežkom sezone. Pričakovana ponovitev oziroma izboljšanje 
rezultatov se ni uresničila, kljub njihovim pričakovanjem. 
Upanje v napredek nam daje mladost Kovačičeve in Tajnikarjeve, ob sodelovanju trenerjev Šobe in 
Djordjeviča. 
 
Rožle Prezelj in Boštjan Buč 
Serija neuspehov na velikih tekmovanjih, doseganje rezultatov, ki so popolnoma neprimerljivi z 
njihovimi najboljšimi rezultati – ne moremo imenovati slaba forma. Tu gre za nekaj več, za globjo 
krizo, ki zahteva temeljito strokovno analizo. 
Rezultati, ki sta jih že dosegala in njihove ponovitve gotovo pomenijo finalne nastope na največjih 
tekmovanjih. Ukrepati je treba premišljeno in pravočasno. 
 
V razpravi je Albert Šoba poudaril, da šprinterji v prvem krogu kvalifikacij težko dosegajo 
najboljše rezultate sezone ali celo osebne rekorde. Martin Steiner kot predsednik strokovnega sveta 
je bil mnenja, da je temu primerno potrebno v prihodnje popraviti norme. 
 
Sklep št. 175 

Strokovni svet potrdi analizo nastopa atletov in atletinj na EP v dvorani. 



AD 2 – Analiza evropskega pokala v metih 
Oba atleta – Kozmus Primož in Ratej Martina sta tekmovala odlično, dosegla najboljša letošnja 
rezultata in cilj, ki je bil postavljen s strani strokovnega sveta. Kozmus Primož je osvojil 1. mesto, 
Ratej Martina pa 8. mesto. Ob takem napredku v letni sezoni ima Ratejeva možnost, da izpolni 
normo za nastop na SP. 
 
AD 3 
Generalni sekretar je podal nekaj osnovnih informacij: 
o potovanje v dveh skupinah (prva – 16.08.2007, druga 21.08.2007, maksimalno bivanje 13 dni) 
o vodja bo Marjan Hudej, kongresa IAAF se bosta udeležila dr. Peter Kukovica in Gabrijel 

Ambrožič 
o predvideva se dodatna oprema za zunanjo podobo slovenske reprezentance 
o IAAF bo participirala določena finančna sredstva 
o pred SP bodo možne priprave v 20 centrih 

 
Sklep št. 176 

Glavni trenerji takoj oddajo generalnemu sekretarju pobude za priprave v centrih pred 
pričetkom SP. 

 

Sklep št. 177 
Glavni trenerji takoj posredujejo generalnemu sekretarju pobude za opremo atletov za 
treninge. 

 
AD 4 
Glavni trener za šprint in ovire je pripravil predlog programa dela z reprezentančnimi štafetami 
4x100 m in 4x400 m. Na osnovi predstavitve in razprave so bili sprejeti naslednji zaključki: 
 
Sklep št. 178 

Strokovni svet potrdi predlog programa dela z reprezentančnimi štafetami, določi se 
kapetana moške in ženske štafete (Osovnikar, Ottey), treningi bodo potekali ob sredah in 
štafeti bosta lovili normo za nastop na SP in POI 2008. 
Srdjan Djordjević bo odgovoren samo za žensko štafeto 4x100 m, Albert Šoba pa za 
moško štafeto 4x100 m in 4x400 m ter za obe mladinski štafeti 4x100 m in 4x400 m. Z 
delo s štafetami si naj izbere pomočnike. 
Albert Šoba pripravi obvestilo za klube in kandidate za štafete o programu dela 
reprezentančnih štafet. 

 
AD 5 
Strokovni svet AZS je pripravil nekaj pobud za obravnavo na seji UO AZS. 
 
1. PRAVILNIK O NAGRADAH ZA TEKMOVALNE USPEHE ATLETOV IN TRENERJEV 

 
Omenjeni pravilnik že obstaja na AZS, ki pa se ga ne upošteva.  
 

Sklep št. 179 
Strokovni svet predlaga UO AZS, da se obstoječi pravilnik ažurira – popravi ali na novo 
koncipira. Pravilnik naj bi bil potrjen še pred pričetkom letne sezone. 

 
2. EVROPSKO PRVENSTVO V GORSKIH TEKIH 
 
Mateja Kosovelj je na EP v gorskih tekih leta 2006 osvojila 2. mesto. 
 

Sklep št. 180 
Strokovni svet predlaga UO AZS, da se Matejo Kosovelj nagradi za osvojeno 2. mesto na 
EP v gorskih tekih. 



3. POGOJI ZA PRISOTNOST OSEBNEGA TRENERJA NA MEDNARODNEM 
TEKMOVANJU NA STROŠKE AZS 

 
Strokovni svet je razpravljal o pogojih, pod katerimi bi bil prisoten na mednarodnih tekmovanjih na 
stroške AZS osebni trener atleta. Na osnovi razprave in različnih stališč članov strokovnega sveta je 
bil sprejet: 
 

Sklep št. 181 
Združenje atletskih trenerjev do naslednje seje strokovnega sveta pripravi za obravnavo 
predlog pogojev za prisotnost osebnega trenerja na mednarodnem tekmovanju. 

 
4. ZAPOSLITVE ATLETOV NA MO, MNZ, CARINSKA UPRAVA 
 
Sklep št. 182 

Strokovni svet AZS pripravi prednostni seznam kandidatov za zaposlitev v MO, MNZ, 
carinski upravi do 15. maja 2007. 

 
AD 6 
1. Priprave na Portugalskem – v letu 2006 sta priprave realizirala Cene Šubic in Brigita Langerholc, 
ki pa še nista prejela refundacije. 
 

Sklep št. 183 
Generalni sekretar AZS v skladu z lanskoletnim programom likvidira stare zadeve. 

 
2. Po sklepu UO AZS z dne 22.12.2006 (sklep št. 222) je potrebno pripraviti akcije za razvoj 
skokov in metov. 
 

Sklep št. 184 
Fižuleto Hrvoje in Kevo Vladimir kot glavna trenerja pripravita predlog programa za 
razvoj skokov in metov za obravnavo na naslednji seji strokovnega sveta. 

 
3. V letu 2008 naj bi se tekmovanje za Veliko nagrado AZS razširilo na mednarodno ligo z 
vključitvijo Avstrije, Madžarske, Italije in držav bivše Jugoslavije (Hrvaška, Srbija, Bosna). Za 
pravočasno pripravo razgovorov in in morebitno izvedbo v letu 2008, je strokovni svet sprejel: 
 

Sklep št. 185 
Delovna skupina Steiner Martin, Ambrožič Gabrijel in Peternelj Zdravko pripravi 
izhodišča za razširitev tekmovanj za Veliko nagrado AZS na mednarodno ligo na 
sosednje države (Italija, Avstrija, Madžarska, države bivše Jugoslavije). 
 

Ostala sklepa: 
 

Sklep št. 186 
Jeriček Andrej predlaga glavnim trenerjem, da pripravijo programe enodnevnih 
posvetov in izobraževanj ter mu ga posredujejo do naslednje seje strokovnega sveta. 

 

Sklep št. 187 
Ladislav Mesarič prekinja zaposlitev preko NPŠŠ, ker odhaja na drugo delovno mesto, 
zato predlaga, da strokovni svet da pozitivno mnenje za zaposlitev kandidatke Tine 
Jugovec. 

 
Zapisal: 
Zdravko Peternelj 

Strokovni svet AZS 
predsednik 

Martin Steiner 


