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Z  A  P  I  S  N  I  K 

 
41. seje strokovnega sveta AZS, ki je bila v ponedeljek, 18. februarja 2008 ob 16.30 uri v prostorih 
Atletske zveze Slovenije. Na seji so bili prisotni tudi glavni trenerji. 
 

Prisotni:  Steiner Martin, Čoh Milan, Črne Slavko, Jeriček Andrej, Kevo Vladimir, Omerzu Henrik, 
Rajher Gorazd, Šoba Albert 

Odsoten: Primc Igor (opravičeno) 
Ostali prisotni: Boris Mikuž, Zdravko Peternelj 
 
Dnevi red: 

1. Pregled zapisnikov 38. do 40. seje strokovnega sveta 
2. Realizacija finančnega plana 2007 (NPE, OKS, GT, vrhunska selekcija)  
3. Okvirni finančni plan 2008 
4. Testiranja v letu 2008 
5. SP v dvorani 
6. Razno 

 
AD 1 
Na zapisnike 38. do 40. seje ni bilo pripomb. 
 

Sklep št. 239 
Strokovni svet potrdi zapisnike 38. do 40. seje strokovnega sveta. 

 
AD 2 
Podana je bila informacija o porabi sredstev po posameznih NPE. Neporabljena sredstva iz leta 2007 
se koristijo v letu 2008. 
Vsa sredstva s strani OKS v letu 2007 so bila tudi razdeljena kandidatom za POI. 
 

Sklep št. 240 
Direktor AZS na naslednji seji poroča, koliko sredstev je OKS nakazal v letu 2006 in 2007 
za kandidate za POI. 

 
Glavni trenerji so že prejeli fiksni del zneska iz pogodbe. 
 

Sklep št. 241 
V marcu 2008 se gibljivi del zneska iz pogodbe poravna za Šobo A. in Kevo V. 

 

Sklep št. 242 
Direktor AZS preveri, ali je MŠŠ že nakazalo sredstva za nosilce kolajn v letu 2007. 

 
AD 3 
Višina sredstev za NPE bo predvidoma v enaki višini kot je bila v letu 2007. Z letošnjim letom je 
formirana tudi mlada selekcija, ki bo imela na razpolago sredstva v višini 32.000 €. 
Osnovna pogodba in pogodbe z atleti vrhunske selekcije za leto 2008 so podpisane. Podpis pogodbe z 
mlado selekcijo bo v februarju. 
Podpis pogodb z glavnimi trenerji bo v marcu.  
 



AD 4 
Milan Čoh je poročal, da testiranja na FŠ potekajo normalno, čeprav še ni znana kvota za leto 2008 in 
naj bi bila načeloma v enaki višini kot 2007. 
V Ljubljani poteka vaditeljski tečaj, ki ga obiskuje 35 slušateljev. 
 

Sklep št. 243 
Kvota za testiranja se razdeli enak način kot se je razdelila kvota za NPE. 

 

Sklep št. 244 
Poveča se naj delež AZS za vaditeljski tečaj. 

 

Sklep št. 245 
GT seznanijo trenerje v svojih NPE o testiranjih in o kontinuiteti testiranj. 

 
AD 5 
Strokovni svet se je bil seznanjen s kandidati, ki so izpolnili normo za nastop na SP v dvorani. 
Dokončni seznam ekipe bo potrjen 25. februarja 2008, ko se tudi izteče rok za doseganje norm. 
 
AD 6 
 

1. Zaposlitev trenerjev v NPŠŠ 
o Sestanek z vsemi zaposlenimi v programih NPŠŠ v marcu 2008. Zadolžena M. Steiner in 

B. Mikuž. 
o Vse prijave kandidatov za zaposlitev v programih NPŠŠ za leto 2009 morajo prispeti na 

AZS do vključno 15. decembra 2008. Obvezna seja strokovnega sveta. 
o Že zaposleni kandidati ob prijavi na AZS predložijo tudi poročilo o delu v preteklem letu. 

 
2. Prijava na Evropski pokal v hoji 

Strokovni svet AZS razveljavi 
 

Sklep št. 230 
Za nastop na Svetovnem pokalu v hoji na 50 km je potrebno izpolniti B normo za 
nastop na SP ali B normo za nastop na POI (4:07:00). 

 
AZS prijavi Fabia Ruzzierja za nastop na Svetovnem pokalu v hoji. Vsi nastali stroški so v 
breme tekmovalca.  

 
3. Dva ali več atletov z B normo za POI 

Na naslednji seji bo Strokovni svet sprejel kriterije za primer, če bosta dva atleta ali več imeli 
B normo za POI. 

 
4. Poraba sredstev iz naslova NPE v letu 2008 

GT pripravijo okvirni plan porabe po mesecih. Rok: 25. februar 2008. 
 
5. Savaria pokal 

Strokovni svet AZS zagovarja stališče, da je Savaria pokal v jesenskem terminu. Možni 
termini: 
30. avgust, 3. ali 4. september, 27. september 
Hrvaška predlaga 17. maj 2008. 

 
6. Udeležba pionirjev / pionirk na DP in APS 

Šoba Albert je podal predlog, da kategorija pionirjev / pionirk v prihodnje nastopa tudi na 
članskih prvenstvenih tekmovanjih. V razpravi so bili člani strokovnega sveta mnenja, da 
ostane dosedanja ureditev. 

 
7. Uvedba kategorije mlajših mladincev / mladink na DP krožnih tekih 

Do naslednje seje se pripravi analiza dosedanjih DP v krožnih tekih. Zadolžen Z. Peternelj 



 
8. Alpe Jadran 

Podana je bila informacija o 26. Mladinskih športnih igrah Alpe – Jadran, ki bodo v Bük-
Szombathelyu (Madžarska) v terminu od ponedeljka 23. do četrtka 26. junija 2008. 
– Nastopajo letnik 1991 in mlajši, po eden na disciplino 
– Predvidoma mesec dni pred igrami poimenske prijave z možnostjo naknadnih sprememb 

(do ponedeljka 16.6. oziroma v izjemnih primerih tudi do odhoda-poškodba, bolezen, …)  
– Opremo za prosti čas zagotovi OKS, specialno tekmovalno opremo zagotovi NPŠZ 
– NPŠZ posredujejo predvidene velikostne številke v naprej do zahtevanega roka 
• ZAVAROVANJE – nezgodno zavarovanje delegacije bo zagotovil OKS 
• PREVOZ – za morebitne člane delegacije s štajerskega ali prekmurskega konca bodo 

organizirano vmesni postanki 
• V spremstvu sta 2 trenerja in 1 vodja 

 
9. Status trenerjev na reprezentančnih nastopih 

Do naslednje seje pripravita gradivo o statusu trenerjev na reprezentančnih nastopih Jeriček A. 
in Černe S. 

 
10. Mlada selekcija 

Omerzu Henrik je želel informacijo o tem, zakaj so bili trije atleti (Deržanič, Bratkič in Špiler) 
izvzeti iz osnovne pogodbe. 
Ker je bila letos formirana mlada selekcija, je kolegij predsednika AZS te atlete uvrstil samo v 
mlado selekcijo. 

 
 
 
 
 
 
Zapisal: 
Zdravko Peternelj 

Strokovni svet AZS 
predsednik 

Martin Steiner 


