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Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

9. seje strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije, 

ki je bila v sredo, 12. marca 2014 ob 15.00 uri, 

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

    Igor Primc, Robert Teršek 
Odsotna: Milan Čoh, Albert Šoba (opravičeno) 

 
Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 8. seje 
2. Slovenska atletika v letu 2014 – poroča Martin Steiner 
3. Razno 

o Informacija o BAI 
o Informacija o cestnih tekih 
o dolžine proge za mlajše kategorije na DP v krosu 

 
 
AD 1 
Na zapisnik 8. seje člani niso imeli pripomb ali dopolnil. 
 
AD 2 
Člani Strokovnega sveta AZS so glavnino časa posvetili dokumentu »Slovenska atletika 2014«, ki atlete 
uvršča v razrede in jim nameni temu pripadajoča finančna sredstva. 
Dokument je bil sprejet z naslednjimi pripombami: 
 

Sklep št. 1: 
Primožu Kobetu, Robertu Rennerju in Jaku Muharju se pogodba zamrzne do APS za člane in članice 
(15.06.2014). Po preteku tega roka bo Strokovni svet AZS ponovno obravnaval vključitev omenjenih 
atletov v pogodbeno razmerje. 
 

Sklep št. 2: 
Martin Steiner opravi razgovor z atletinjama Marijo Šestak in Žano Jereb z namenom, da se uskladijo 
nekatera stališča pred podpisom pogodbe. 
 
  



AD 3 
 

1.  
Sklep št. 3: 
Strokovni svet AZS je sklenil, da bo dopolnil sklep 8. seje Strokovnega sveta AZS o možnosti udeležbe 
na tekmovanjih balkanskih držav (ABAF). DO prihodnje seje bosta predlog pripravila Boštjan Fridrih in 
Rok Kopitar. 
 
2.  
Informacijo o cestnih tekih je predsednik Strokovnega sveta AZS umaknil z dnevnega reda s pojasnilom, 
da se vsebina dopisa dotika dela TK AZS. 
 
3.  
Sklep št. 4: 
Strokovni svet AZS je sprejel sklep, da se spremenijo dolžine prog na državnem prvenstvu v krosu v letu 
2015. Ker obstaja več idej, kako to narediti, pripravi delovna skupina v sestavi Martin Steiner, Slavko 
Črne in Zdravko Peternelj predlog do naslednje seje Strokovnega sveta AZS. 
 
4.  
Člani Strokovnega sveta AZS so imeli nekaj vprašanj na temo Olimpijske igre mladih. Zanimale so jih 
kvalifikacije v Bakuju in možnost udeležbe večjega števila trenerjev. Zdravko Peternelj kot vodja 
projekta MOI Nanjing je podal ustrezna pojasnila. Na nekatera vprašanja bodo podani odgovori, ko bodo 
prejeta ustrezna navodila s strani OKS. 
 

Seja je bila končana ob 16:45 uri. 
 
 
 

Strokovni svet AZS 
predsednik 

Martin Steiner 
 

 


