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ZAPISNIK 18. SEJE UO AZS
ponedeljek, 27. februar 2006 ob 17.00 uri
v prostorih sejne sobe Hale TIVOLI, Celovška 25, Ljubljana
Prisotni: dr. Peter Kukovica - predsednik, Janez Aljančič in Dušan Prezelj - podpredsednika,
Marjan Hudej, Andrej Jeriček, Anton Majcen, Jurij Novak, Andrej B. Pengov, Tomo
Šarf, Črtomir Špacapan, Marjan Štimec
Opravičeno odsotni: Gabrijel Ambrožič, Boris Dular, Leopold E. Rovan, Igor Topole, Matija
Šestak
Novinarji: Jože Zidar - STA, Boris Ličof - Radio Slovenija
Ostali prisotni: Franjo Batagelj, Franc Mikec-člani NO AZS
Strokovna služba: Boris Mikuž, Živa Kravanja
Sejo je vodil predsednik dr. Peter Kukovica, ki je uvodoma je vse prisotne pozdravil in jih seznanil
z gradivom in predlaganim dnevnim redom.
Prisotnih je bilo 11 članov UO AZS. V skladu s 36. členom Poslovnika o delu UO AZS je bil UO
AZS sklepčen in je veljavno odločal.
Na predlagani dnevni red je član UO AZS Andrej B. Pengov predlagal, da se pojasni Kriterije za
prednostni red uvrstitve atletov na spisek za medicinski center Kopa-Golnik, ko bo prisoten
predsednik strokovnega sveta AZS.
DNEVNI RED:
1.
Pregled zapisnika 17. seje UO AZS
2.
Nastop na SP v dvorani - Moskva 2006
3.
Program in delo Komisije za antidoping
4.
Pobude in predlogi članov UO AZS
5.
Razno
SKLEP 138:
Predlagani dnevni red s pripombo so vsi prisotni člani UO AZS soglasno podprli.

AD 1.
O pregledu zapisnika in realizaciji sklepov je poročal generalni sekretar Boris Mikuž. Vsi sklepi so
bili realizirani z izjemo sklepa št. 129 in 130, ki pa sta še v pripravi.
Ker gre za napako v zaporedju zapisanih sklepov 17. seje od sklepa št. 130 dalje, se le ti od sklepa
130. dalje preštevilčijo.
Ker ni bilo drugih pripomb na zapisnik, je predsednik dal na glasovanje potrditev zapisnika.
SKLEP 139:
Vsi prisotni člani UO AZS so soglasno potrdili zapisnik 17. seje UO AZS s pripombo
glede preštevilčenja.

AD 2
V odsotnosti predsednika Strokovnega sveta AZS Leopolda Rovana je na osnovi podanega gradiva
za zgoraj omenjeno točko dal vso natančno obrazložitev generalni sekretar Boris Mikuž.
Strokovni svet AZS je na svoji seji ugotovil, da formalno izpolnjuje kriterije oziroma norme za
svetovno prvenstvo v dvorani 9 atletov. Na osnovi strokovne presoje ne potujejo:
Žumer Jan-60m; Buč Boštjan-osebna odločitev atleta, Langerholc Brigita-osebna odločitev
atletinje, Čeplak Jolanda-osebna odločitev atletinje (okrevanje po težki operaciji in postopno
uvajanje v tekmovalno sezono), Snežana Vukmirovič-nosečnost, Tomič Marina-psihofizično stanje
ni primerno za nastop na tekmovanju takega nivoja.
Predlagana sestava reprezentance je kot predlog sklepa strokovnega sveta AZS, ki je zasedal v
Šempetru pri Gorici po DP v dvorani za člane / članice (v soboto 25.02.2006) sledeča:
Osovnikar Matic-60 m, Bratož Marko-60m, Vodovnik Miroslav-krogla, Roman Sonja-1500m
Vodstvo / spremstvo: dr. Peter Kukovica, Boris Mikuž
Trenerji: Albert Šoba, Marjan Štimec
Fizioterapija: Khalid Nasif
Pričakovanje strokovnega sveta AZS je, da vsi atleti udeleženci ponovijo rezultate 2006. V
primeru, da AZS uspešno opravi dodatno prijavo na IAAF, potuje na predlog člana UO AZS
Črtomira Špacapana še trener Oliver Batagelj, saj je Marko Bratož prav gotovo nov svež veter in
ime v slovenski atletiki in ga velja podpreti, da ima ob sebi svojega trenerja.
Po daljši razpravi je dal predsednik v potrditev naslednji sklep, za katerega je glasovalo 10 članov
za in 1 proti.
SKLEP 140:
UO AZS potrjuje reprezentanco za nastop na SP v dvorani v Moskvi v sestavi:
Osovnikar Matic, Bratož Marko, Vodovnik Miroslav, Roman Sonja
Spremstvo: dr. Kukovica Peter - predstavnik AZS odnosi z IAAF, Boris Mikuž - vodja
reprezentance
Trenerji: Šoba Albert, Marjan Štimec, Oliver Batagelj /sam krije stroške prevoza/
Fizioterapevt: Nasif Khalid

AD 3.
Uvodoma je predsednik Komisije za antidoping predstavil program dela v letu 2005, realizacijo odvzetih
vzorcev na tekmovanjih kot tudi izven, kar je povzročalo mnogo težav, nevšečnosti in negodovanja.
Predsednik pojasni zadeve v zvezi s stroški, vezanimi na program, opremo za opravljanje dela na
tekmovanjih, vlogo komisije pri izobraževanju in osveščanju atletov, ki deluje v smislu preventive in ne
kurative in ne nazadnje tudi povezanost same komisije z AZS, kot tudi predstavitev bilance skupnih
stroškov delovanja komisije v letu 2005.
Nadzorni odbor AZS je zasedal 27.02.2006 v prostorih AZS in predlaga nekaj izhodišč, mnenj
razmišljanj, pobud ter predlogov, ki jih je v odsotnosti predsednika NO AZS Primoža Hainza podal član
Franjo Batagelj:
1. Bazo delovanja ADK AZS bo potrebno uskladiti in dopolniti na osnovi sprejetega statuta AZS,
da se zadosti pravno formalnim načelom.
2. Vodenje evidence 302 atletov tudi do pionirske selekcije, se pravi tudi pod 18 oziroma 16 let na
osnovi kategorizacije je prav gotovo vprašljivo. Velja bolj razmišljati o drugačnem pristopu.
3. Na osnovi 43. člena Statuta AZS bi bilo potrebno opraviti prevod pravilnika in s tem omogočiti
vsem atletom možnost seznanitve o vsem, vezano na doping.
4. Vabila atletom na kontrolo, ko so na pripravah, kaže na neusklajenost delovanja.
5. Prav gotovo je vprašljiva tudi higiena takega načina, glede na starost otrok.

Predsednik Komisije za antidoping pojasni:
1. Komisija se ni ukvarjala s statutarnim vprašanjem 30. člena, vezanim na njegovo delovanje.
2. Komisija je sprejela sklep, da velja kategorizacija do ml. mladincev. Mlajši bodo spremljani na
osnovi rezultatov in ne kategorizacije.
3. Prevod pravilnika je prav gotovo potreben, kar pa predstavlja tako časovni, kot tudi finančni
zalogaj.
4. Celotno delovanje komisije je v smislu osveščanja in ne represije. Torej ni nikakršne spornosti v
tem smislu. Delo komisije je v povezavi z Nacionalno Antidoping komisijo pri OKS, katero vodi
Joško Osredkar. Vpoklic atletov za odvzem vzorcev izven tekmovanja je bil preko telegramskega
informiranja na njegovo pobudo. Odpiranje samih odvzetih vzorcev je vedno v strogi tajnosti in
se ne govori o imenih, vendar le o številu določenega odvzetega vzorca. Način izbora je tarča ali
žreb.
5. Delo komisije je dobronamerno in služi kot preventivni program atletom.
Vizija dela komisije v letu 2006
• 30 nenapovedanih doping kontrol
• izdaja knjižice Kaj mora atlet vedeti o dopingu
• plakatiranje, objave, članki
• predavanja, izobraževanja
Član UO AZS Tomo Šarf pove, da so možnosti pridobivanja sponzorskih sredstev na osnovi
pripravljenega projekta, vezano na delovanje ADK. Na osnovi podanega poročila in seznanitve o delu
Komisije za antidoping ter nadaljnji diskusiji je predsednik dr. Peter Kukovica predlagal, da se poročilo
sprejme z vsemi dopolnitvami.
SKLEP 141:
Člani UO AZS so soglasno sprejeli poročilo od delu Komisije za antidoping v letu 2005.
ADK naj čimprej pripravi izvleček pravil, ki se jih objavi ter poseben obrazec, ki bo na
voljo na spletni strani AZS.
Na eni od prihodnjih sej se reši tudi formalni status predsednika Komisije za antidoping.

AD 4.
Podpredsednik Dušan Prezelj izpostavi bojazen o zastoju projekta Peking 2008. Gre za vrhunsko
atletiko, kjer je potrebno imeti zadane cilje, določene materialne, finančne ter kadrovske resurse in
ne nazadnje odgovorno osebo, ki deluje na projektu. Bolj natančno bi morali biti znani cilji, resursi
in odgovorni za projekt.
Predsednik dr. Peter Kukovica pove, da ob podpisu pogodb razmišljanja in pobude niso zamrle.
Nasprotno finančna sredstva kažejo na povečano rast. V primerjavi 2004/2005, kjer je bil finančni
strošek za članski pogon 36 milijonov, je v letu 2005 42 milijonov, pri mladinski kategoriji pa 29
milijonov v letu 2004 in znaten porast na skoraj 40 milijonov v letu 2005.
Prav gotovo je potrebno določiti pristojne osebe na posameznih segmentih. Potrebno je delati na
širini. Vrhunsko selekcijo atletov z najboljšimi rezultati je potrebno še dodatno podpreti in AZS bo
to storila. Se strinja s pobudo, da se pripravi strateški in izvedbeni del.
SKLEP 142:
Do prihodnje seje se pripravijo izhodišča na projekt » Vrhunska atletika ».

AD 5.
Predsednik dr. Peter Kukovica je poročal o bilanci . Zbranih sredstev v letu 2005 je bilo cca 164.5
mio. tolarjev, kar je za 18% več kot v letu 2004. Presežek je v znesku 1,7 milijonov. Meni, da je
bilo poslovanje po tej plati zelo uspešno.

NO AZS je bil seznanjen glede izvedbe Skupščine do konca meseca februarja, kot je zapisano v
Statutu, a predlaga, da se izvede 24. aprila 2006.
Kot predlog obravnave na Skupščini se predlaga bolj primerno formulacija besedila v Statutu, kjer
naj se vrine beseda predvidoma v 17. člen.
Seja je bila zaključena ob 19.15 uri.
Zapisala: Ž. Kravanja
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