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Z  A  P  I  S  N  I  K 

 
43. seje strokovnega sveta AZS, ki je bila v četrtek, 17. aprila 2008 ob 17.00 uri v prostorih 
Atletske zveze Slovenije. Na seji so bili prisotni tudi glavni trenerji. 
 

Prisotni:  Steiner Martin, Primc Igor, Črne Slavko, Jeriček Andrej, Rajher Gorazd, Šoba Albert 
Odsoten:  Čoh Milan, Kevo Vladimir, Omerzu Henrik (opravičeno) 
Ostali prisotni: Boris Mikuž 
 
Dnevi red: 

1. Pregled zapisnikov 41. in 42. seje strokovnega sveta 
2. Status trenerjev na reprezentančnih nastopih  
3. Kriteriji za nastop na POI (2 ali več z normo B, slaba pripravljenost) 
4. Reprezentančni nastopi (Brixen, Savaria pokal) 
5. Razno 

 
AD 1 
Pri pregledu sklepov in zadolžitev, ki izhajajo iz zapisnika 41. seje strokovnega sveta AZS je ostalo 
nerealizirano še: 
Sklep št. 240; točka AD 6 – aktivnosti v zvezi z zaposlenimi v NPŠŠ; okvirni finančni plan porabe 
po mesecih – NPE; analiza DP v krožnih tekih. Vse naštete naloge morajo biti izvršene takoj oz. do 
naslednje sej SS AZS. 
 
AD 2 
Predsednik Združenja atletskih trenerjev Slovenije Andrej Jeriček, ki je pripravil osnovno gradivo 
za to točko, je uvodoma predstavil in osvetlil problematiko izobraževanje in licenciranja atletskih 
trenerjev v Sloveniji. Na osnovi razprave so bili sprejeti naslednji sklepi: 
 

Sklep št. 231 
Vodstvo trenerske organizacije AZS bo skupaj s predstavniki AZS v razgovoru z 
odgovornimi na Fakulteti za šport dogovorilo in uskladilo način izobraževanja ter 
možnosti priznavanja in podeljevanja potrdil o usposobljenosti za naziv »atletski 
vaditelj«, tudi s strani AZS. Rok: oktober 2008. 

 

Sklep št. 232 
Atletski delavci – trenerji, ki nimajo opravljenega izobraževanja, ki bi jim zagotavljalo 
trenersko licenco za dela na področju atletike, v praksi pa že vrsto let uspešno opravljajo 
delo trenerja, kar dokazujejo tudi z rezultati, so lahko izbrani v uradno spremstvo 
reprezentance z nazivom »trener – spremljevalec« z enakimi obveznostmi in pravicami 
kot ostali trenerji. Odločitev velja do konca leta 2008. 

 
AD 3 
Slavko Černe je pripravil izhodišča za obravnavo kriterijev za nastop na POI v Pekingu v primeru 
več atletov z B normo v eni disciplini, slabi pripravljenosti in nezadovoljivem zdravstvenem stanju 
atleta pred odhodom na POI. Po daljši in poglobljeni, s primeri s prejšnjih POI, razširjeni diskusiji, 
podkrepljeni s primeri iz prakse, je bil sprejet sklep: 
 



Sklep št. 233 
V primeru, da ima več atletov ali atletinj B normo v isti disciplini, potuje na POI 
najboljši na Prvenstvu Slovenije za člane in članice v letu 2008. 
V primeru slabe pripravljenosti, zdravstvenega stanja, ki bi bistveno vplivalo na 
uspešnost nastopa na POI, ima strokovni svet AZS možnost atletu nastop odsvetovati ali 
celo odpovedati. Predlog takšne odločitve potrdi UO AZS, tako kot  celotno zastopstvo 
AZS na POI v Pekingu. 

 
AD 4 
Za reprezentančne nastope (Bressanone, Savaria) so glavni trenerji dolžni poslati seznam 
reprezentantov za svoje področje strokovnemu delavcu AZS. 
 

 
AD 5 
1. 
Gorazd Rajher, GT za skoke in mnogoboj, je izpostavil način koriščenja finančnih sredstev iz 
naslova NPE za mladince. Zagovarja stališče, da lahko člani sredstva iz NPE koristijo individualno, 
za mladince pa bi bilo bolje, da ta sredstva koristijo v okviru skupnih priprav. 
Nasprotno pa trdijo v svojem dopisu predstavniki AK Poljane iz Maribora, ki tudi za mlade atlete 
predlagajo koriščenje namenskih sredstev AZS skladno z urnikom, obveznostmi v šoli, možnostmi 
udeležbe trenerja na pripravah, itd. Glede na vse okoliščine menijo, da je moč sredstva za mlade 
atlete koristiti individualno. Na osnovi razprave in izmenjave mnenj prisotnih se je izoblikovalo 
mnenje: 
Namenska sredstva AZS za priprave mladih atletov je potrebno praviloma usmerjati v skupne 
priprave (pripadnost kolektivu, prenos znanja, krepitev kolektivnega duha). 
V izjemnih primerih (dogovor GT, klub, trener) je možno dovoliti izjeme, ki pa morajo biti 
utemeljene in v interesu napredka slovenske atletike. 
 
2. 
Strokovni svet AZS je obravnaval pobudo vodje Vrhunske selekcije za naknadno uvrstitev atletinje 
Martine Ratej v selekcijo na osnovi rezultata, ki ga je dosegla v Splitu in predstavlja A normo za 
POI 2008. Sprejet je bil sklep: 
 

Sklep št. 234 
Naknadna uvrstitev atletinje Martine Ratej v Vrhunsko selekcijo v letu 2008 ni mogoča. 
Martini Ratej se dodeli dodatna sredstva v višini 2000 € za kvalitetnejše izvajanje 
pripravljalnega ciklusa za POI. Atletinji ta rezultat omogoča vstop v Vrhunsko selekcijo 
v naslednji sezoni. 

 
3. 
Martin Steiner je še enkrat resno opozoril vse GT, da skrbno planirajo in ciljno trošijo denar, 
namenjen za izvedbo programov NPE. Sredstva nikakor ne morejo in ne smejo biti presežena  glede 
na plan 2008. 
Poleg tega bo ob koncu leta opravljena natančna analiza izkoristka sredstev z vidika uspešnosti 
sezone, ocene ekipe kot celote in posameznikov v njej. 
 
Seja je bila zaključena ob 19.00. 
 
Zapisal: 
Martin Steiner 

Strokovni svet AZS 
predsednik 

Martin Steiner 



 
 
Priloga k točki 2: 
 
Združenje atletskih trenerjev Slovenije je stanovska organizacija. Njegovo delovanje je opredeljeno z akti 
AZS, od katerih so najpomembnejši: statut Atletske zveze, Statut ZATS, pravilnik o licenciranju ter trenerski 
kodeks.  
 
Trenerska organizacija pripravlja: 

• različna izobraževanja in usposabljanja,  
• svoje člane sofinancira pri različnih izobraževalnih in ostalih akcijah doma in v tujini, 
•  skrbi za licenciranje atletskih trenerjev na osnovi Zakona o športu in pravilnika o licenciraju,  
• si že leta prizadeva za dvig statusa atletskih trenerjev, vsled česar so bili na UO AZS sprejeti 

nekateri sklepi in pomembni dokumenti, ki trenerjem dajejo ugodnejše pogoje delovanja.  
• …. 

 
Trenerska organizacija se financira iz pridobljenih sponzorskih sredstev in proračuna AZS. Del sredstev 
zagotavljajo tudi njeni člani preko plačila članarin in kotizacij. Pri svojem delovanju upoštevamo naše 
osnovne akte, ki sem jih naštel že zgoraj.  
 
ZATS smatra, da so sprejeti akti namenjeni vsem atletskim trenerjem ter se morajo zato izvajati korektno. 
Nikakor se ne strinjamo, da se priviligira nekatere t.i. trenerje, kateri iz trenerske organizacije pridobijo samo 
pravice in ugodnosti, ki jih ZATS zagotavlja, medtem ko v vseh ostalih zadevah to organizacijo ignorirajo. 
Zato strokovnemu svetu predlagamo sprejetje naslednjih sklepov: 
 
 

1. Glavni trenerji, strokovni svet in AZS bodo v svoje akcije vključevali le trenerje, ki so si po 
pravilniku  pridobili licenco atletskega trenerja za tekoče leto. Trenerje in njihov licenčni status 
objavlja ZATS na spletni strani AZS. 

 
2. Trenerji, ki nimajo urejenega licenčnega statusa niso upravičeni do sredstev iz naslova strokovno 

trenerskega dela. 
 

3. V reprezentancah AZS lahko sodelujejo le trenerji z urejeno licenco za tekoče leto 
 

4. Tuji trenerji, ki sodelujejo pri izvajanju določenih programov morajo  izpolnjevati pogoje 
Zakona o športu. Licenca ZATS se jim prizna, v kolikor izpolnjujejo pogoje, kakršni se 
zahtevajo za to delo v državi iz katere izhajajo. Ti trenerji (ali njihovi atleti) so dolžni sami 
pridobiti ustrezen dokument v državi iz katere izhajajo in ga dostaviti ZATS. 

 
5. Izjemoma se lahko v reprezentanco, na mesto trenerja, po sklepu Strokovnega sveta AZS uvrsti 

oseba, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 3. ali 4. točke, je pa aktivni člani organov AZS. Tak sklep 
lahko strokovni svet sprejme le v primeru, ko ugotovi, da lahko predlagana oseba bistveno vpliva 
na rezultat odločilnega posameznika ali celotne ekipe. Čeprav imajo te osebe na reprezentančni 
poti in tekmovanju enako vlogo kot trenerji, se jih v reprezentančnih listah vodi kot »trener 
spremljevalec« in ne kot trener. V celotni reprezentanci je lahko največ ena oseba s tako vlogo.  
Pravilo v točki 5 se lahko uporabi le izjemoma, ko so izčrpane vse možnosti, da se obravnavana 
oseba udeleži tekmovanja kot vodja reprezentance ali tehnični vodja reprezentance 

 
         Predsednik ZATS 
            Andrej Jeriček 

 
 


