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Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

7. seje strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije, 
ki je bila v torek, 17. decembra 2013 ob 15.00 uri, 

v prostorih AZS, Letališka cesta 33c, Ljubljana 
 
Prisotni: Martin Steiner, Milan Čoh, Slavko Črne, Andrej Jeriček Vladimir Kevo, Rok Kopitar, 

    Albert Šoba, Robert Teršek 
Odsotni: Boštjan Fridrih, Igor Primc (oba opravičeno) 

 
Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 5. in 6. korespondenčne seje 
2. Zaposlitev trenerjev v mestni panožni športni šoli MO Ljubljana 
3. Analiza ankete »Delovanje NPŠŠ v letu 2012 in 2013 
4. Razno 

a. Pozdrav letu 2014 
 
AD 1 
Člani na zapisnika 5. in 6. seje ni bilo pripomb. 
 
AD 2 
Mestna občina Ljubljana je objavila razpis za delovno mesto trenerja za področje atletike. Atletska zveza 
Slovenije je prejela prošnji dveh kandidatov (Nadja Podmenik, Matija Šestak) za priporočilo ter za oceno 
programa dela. Strokovni svet je obe poročili ocenil kot dobri ter podprl oba kandidata. V primeru, da bo 
potrebno določiti prioritetni vrstni red, bo Strokovni svet podprl sledeči predlog: 1. Matija Šestak, 2. 
Nadja Podmenik. 
 
AD 3 
Predsednik strokovnega sveta je člane seznanil z izsledki anketnega vprašalnika, ki ga je AZS 
posredovala zaposlenim v programu NPŠŠ. Namen vprašalnika je bil ugotoviti udeležbo posameznih 
športnih šol na tekmovanjih (ekipnih in posamičnih), ki jih razpisuje AZS. Prve ugotovitve so pokazale, 
da se atletske sredine bolj ali manj uspešno udeležujejo navedenih tekmovanj. Po krajši razpravi so člani 
ugotovili, da je potrebno izsledke ankete temeljito obdelati in pripraviti sestanek s predstavniki NPŠŠ, ki 
bo januarja v prostorih AZS. 
 
AD 4 
Stekel je razgovor o nalogah in ciljih v letu 2014. Člani so se strinjali, da je prva seja strokovnega sveta v 
sredini januarja 2014, kjer bo sledila nadaljnja obravnava. 

Seja je bila končana ob 16:30. 

Strokovni svet AZS 
predsednik 

Martin Steiner 
 


