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Z  A  P  I  S  N  I  K 

 
47. seje strokovnega sveta AZS, ki je bila v torek, 16. septembra 2008 ob 17.00 uri v prostorih AZS 
v Ljubljani. 

Prisotni:  Steiner Martin, Čoh Milan, Črne Slavko, Primc Igor, Jeriček Andrej, �oba Albert 
Odsotna: Omerzu Henrik, Kevo Vladimir (opravičeno) 
Ostali prisotni: Zdravko Peternelj 
 
Dnevi red: 

1. Pregled zapisnik 44.- 46. seje 
2. Poročilo POI Peking 2008 
3. Ocena nastopa na evropskem pokalu dr�avnih reprezentanc v letu 2008 in napoved za 2009 
4. Priprave do konca leta 
5. Razno 

 
Zaključki: 
 

• Prisotni so se strinjali s predlaganim dnevnim redom. Na vsebino zapisnikov 44.-46. seje SS 
AZS niso imeli pripomb. 

• Člani SS AZS so sogla�ali z vsebino in oceno tekmovalne uspe�nosti, ki jo je podal 
predsednik SS AZS in vodja atletske reprezentance na POI Peking (glej prilogo). 

• Člani SS AZS so na osnovi ocene nastopa slovenskih reprezentanc v Spar pokalu 2008 in 
napovedi za leto 2009 menili, da obstajajo realne mo�nosti uvrstitve v Super ligo 
evropskega reprezentančnega tekmovanja (glej prilogo). Zadol�eni: SS AZS in Pisarna AZS 
(glej prilogo). 

• Igor Primc je predstavil ponudbo trena�nih centrov, ki bi bili primerni za trening slovenskih 
atletov. Glavni trenerji naj skladno s finančnimi mo�nostmi planirajo priprave atletov po 
posameznih sklopih disciplin (glej prilogo). 

• Razno: 
o Člani SS AZS podpirajo gradnjo pokrite atletske dvorane s kro�no stezo. Prednost 

dajemo objektu, ki bo funkcionalno najustreznej�i in v celoti na voljo treningu in 
tekmovanju atletov. 

o Strokovna slu�ba AZS ima nalogo, da nemudoma pozove atlete, ki �e niso oddali 
zahtevane dokumentacije za zaposlitev v dr�avni slu�bi in imajo za to pogoje, da to 
storijo takoj (Kej�ar, Zlatnar, Rovan, Tajnikar, Veit). Zadol�ena: pisarna AZS. 

o Osnove koledarja za sezono 2009 naj kot izhodi�če za obravnavo na strokovnem 
svetu pripravi Slavko Černe. Rok za oddajo je 26. 9. 2008. 

 
 

Predsednik Strokovnega sveta AZS: 
Martin Steiner 


