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ZAPISNIK
21. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je bila v torek, 25. julija 2006 ob 17.00 uri v
prostorih sejne sobe Zavoda Tivoli, Celovška 25, Ljubljana
Prisotni: dr. Peter Kukovica-predsednik, Janez Aljančič in Dušan Prezelj-podpredsednika,
Gabrijel Ambrožič, Boris Dular, Marjan Hudej, Andrej Jeriček, Andrej B. Pengov,
Martin Steiner,Tomo Šarf, Marjan Štimec, Črtomir Špacapan, Igor Topole, Igor Primc in Robert
Teršek
Opravičeno odsotni: Anton Majcen, Jurij Novak
Novinarji: Jože Zidar-STA
Ostali prisotni: Franjo Batagelj, Franc Mikec-člani NO AZS
Strokovna služba: Boris Mikuž, Zdravko Peternelj, Živa Kravanja
Sejo je vodil predsednik dr. Peter Kukovica, ki je uvodoma vse prisotne pozdravil in jih seznanil z gradivom
in predlaganim dnevnim redom.
Prisotnih je bilo 12 članov UO AZS. V skladu s 36. členom Poslovnika o delu UO AZS je bil UO AZS
sklepčen in je veljavno odločal.

DNEVNI RED:
1.
Pregled zapisnika 20. seje UO AZS – poroča B. Mikuž
2.
Nastop na EP člani – Goteborg – poroča predsednik Strokovnega sveta Martin Steiner
3.
Nastop na SP mladinci – Peking - poroča predsednik Strokovnega sveta Martin Steiner
4.
Formiranje in osnovne smernice dela Strokovnega sveta AZS – poroča Martin Steiner
5.
Delo » Vrhunske selekcije » - poroča Boris Mikuž
6.
Pobude in predlogi članov UO AZS
7.
Razno
Predsednik je predlagal, da se pod točko 6. obravnava še projekt POI PEKING 2008.
Tomo Šarf je predlagal, da se pod točko 6. obravnava – Nastop na EP GT
Sklep št. 168
Sprejet je bil predlagani dnevni red s predlaganimi dodatki. Prisotni člani UO AZS/12/ so ga
soglasno podprli.
AD 1./ Pregled zapisnika 20.seje
Na vsebinski del zapisnika ni bilo pripomb. Korekture pri navedbi prisotnih članov UO - Martin
Steiner.
Popravek sklepa št. 161 /datum 01.01.2007/ in popravek sklepa št. 167 /AK Triglav Kranj/.
Sklep št.169
Prisotni člani UO AZS /12/ so soglasno potrdili zapisnik 20. seje UO AZS z omenjenimi
popravki.
AD2./Nastop na EP -Goteborg –člani
Predsednik Strokovnega sveta Martin Steiner je predstavil potnike atlete in spremstvo.

V razpravi je g. Batagelj menil, da kriteriji za nastop niso postavljeni in da ne more odločati o
nastopu NT AZS.
Razpravljalci so menili, da je reprezentanca primerno številčna in relativno dobro pripravljena.
Boris Mikuž je pojasnil dilemo okrog nastopa Jurija Rovan, ki je sicer skočil 5.60m, vendar na
enem izmed tekmovanj v Italiji, kjer se skače na trgu. FIDAL rezultata ne priznava.
Člane UO AZS je med drugim zanimalo, ali je oprema za nastop v redu in ali jo je dovolj.
Martin Steiner je še enkrat pojasnil kriterije in cilje reprezentance.
Atletinje:Jolanda Čeplak in Brigita Langerholc-800m, Javornik Helena-maraton, Sara Orešnik400m ovire, Merlene Ottey in Pia Tajnikar-100m, Sonja Roman-1500m, Marina Tomič in Radmila
Vukmirovič-100m ovire, Martina Ratej -kopje.
Atletinje: Daneja Grandovec-3000 zapreke, Meta Mačus-400m ovire in Kristina Žumer-200m
potujejo le v primeru, da do 28.07.2006 pokažejo primerno pripravljenost in formo ter imajo seveda
izpolnjeno normo.
Atleti: Andrej Batagelj-troskok, Borovina Matjaž-100 m, Jan Žumer-100 m in daljina, Matic
Osovnikar-100 m in 200 m, Bratož Marko-4x100 m, Boštjan Buč-3000m zapreke, Rožle Prezeljvišina, Miran Vodovnik-krogla, Primož Kozmus-kladivo, štafeta 4x100 v sestavi: Borovina, Bratož,
Žumer, Osovnikar.
Atleti: Jurij Rovan-palica, preveri se regularnost doseženega rezultata, Damjan Zlatnar-preveri se
forma atleta.
Spremstvo:vodja-Gabrijel Ambrožič, tehnični vodja: Boris Mikuž, trenerji-Albert Šoba, Borut
Podgornik, Vladimir Kevo, Srdjan Djordjevič, osebni trenerji: Dušan Prezelj, Marjan Štimec, Jurij
Kastelic,Tomislav Popetrov, zdravnik-dr. Rastko Stok, fizioterapija-Khalid Nasif, Darja Šoba
Sklep št. 170
Za nastop na EP se potrdijo atleti z doseženo ustrezno normo in ostalo spremstvo.
Sklep št. 171
Za nastop se potrdi moška štafeta 4x100m
Sklep št. 172
V šprintu pri moških se prijavijo 4 atleti. Pravico nastopa imajo le trije. Izbira o nastopu se
določi po preverjanju forme 28.07.2006 na tekmovanju v Trstu. Odločitev o izbiri se
prepušča nacionalnemu trenerju Albertu Šobi.
Sklep št.173

Do 28.07.2006 se preveri ustreznost forme Kristine Žumer, Daneje Grandovec, Mete Mačus in Damjana
Zlatnarja.
Sklep št.174
Preveri se rezultat Jurija Rovana, doseženega s skakanjen izven stadiona.
Sklep št.175
V kolikor kdo izmed atletov doseže normo po seji UO AZS, se ga prijavi za nastop.
Cilji so: 1 – 2 finala ter 1 – 2 polfinala.
Ad3. / Nastop na SP mladinci-Peking
Predsednik Strokovnega sveta AZS Martin Steiner je predstavil ekipo, ki bo potovala na Svetovno mladinsko
prvenstvo v Peking.
Atletinje: Nina Kokot-daljina,Tina Šutej-palica, Anja Puc-400 m, Maja Mihalinac in Tina Jureš-100m, 200 m,
Urša Ozimek in Maja Petan-100 m ovire, Mersiha Kazič-troskok, Lucija Križnik-kladivo, Nežka Pori-3000 m
zapreke. Štafeta 4x100m v sestavi: Puc, Šutej, Jureš, Kokot, Mihalinec, Ozimek, Petan.
Atleti: Sebastjan Jagarinec-400 m, Gašper Stegnar-kopje, Rok Deržanič-110 m ovire, Vid Tršan-800 m, Tedy
Draksler-kopje.
Atleta: Jana Kerševan-višina in Svit Pintar-palica, ki imata normo še iz leta 2005, sta obvezna do 31.07.2006
pokazati primerno formo, sicer ne potujeta.
Spremstvo: Vodja: Igor Topole,tehnični vodja-Martin Steiner, trenerji-Henrik Omerzu, Boris Šalamon,
Slavko Črne, Vladimir Kevo, zdravnik-Aleš Rozman, fizioterapevt-Ogorevc Marjan.

V kratki razpravi je prevladovalo predvsem razmišljanje, da ima slovenska atletika spet številčno in tudi
kvalitetno ekipo za nastop na največjem tekmovanju v mladinski kategoriji.
Sklep št.176
Vsi prisotni člani UO AZS /13/ so potrdili atlete z doseženimi normami in vodstvo reprezentance. Atleta
Jana Kerševan in Svit Pintar morata na DP za mladince 29.- 30.07.2006 v Mariboru pokazati dovolj
visok nivo forme, da lahko potujeta.
AD4./ in Ad5./
Formiranje in osnovne smernice dela Strokovnega sveta AZS; Delo vrhunske selekcije
Predsednik Peter Kukovica predlaga, da diskusija poteka v smislu združevanja AD4. in AD 5. kot delo
vrhunske selekcije.
Predsednik Strokovnega sveta Martin Steiner je predstavil na novo formiran Strokovni svet in njegove
smernice.
Kot predstavnik nacionalnih trenerjev je v Strokovni svet imenovan Albert Šoba, za mladinsko in pionirsko
atletiko Henrik Omerzu, dr. Miilan Čoh kot predstavnik FŠ, vezano na testiranja atletov, Andrej Jeriček kot
predstavnik trenerjev, Slavko Črne, dolgoletni atletski delavec, s širokim pogledom v vseh segmentih
delovanja Strokovnega sveta, saj gre za izkušenega in sposobnega strokovnega delavca.Tehnična podpora
bo s strani pogodbenega sodelavca AZS Urbana Praprotnika, v smislu priprave gradiva in sklepov in Igor
Primc kot predstavnik vrhunskih atletov in vodja vrhunske selekcije.
Po potrebi se bo Strokovni svet za določene seje razširil na nacionalne trenerje in po potrebi na zunanje
sodelavce. Do sedaj zastavljeni projekti so se izkazali za dobro zasnovane, saj gre za vidne pozitivne premike
v reprezentanci. Strokovni svet AZS bo predvsem delal na tem, da skuša sestavo koledarja čimbolj približati
atletom in njihovim potrebam oziroma željam. Bo optimalno naravnan v smislu možnosti čim večjega
udeleževanja atletov na tekmovanjih.
Hkrati bo potrebno prevetriti delo nacionalne ekipe. Vadba štafet naj bi potekala preko celega leta na osnovi
določanja nabora atletov, tako v mladinski kot članski kategoriji.
Ekipna tekmovanja velja zastaviti na novih temeljih, seveda v kolikor klubi to sprejmejo.
Pod izjemno pomembnih segmentov je Martin Steiner poudaril akcent dela na tekih na srednjih in dolgih
progah, kar nam ne uspeva najbolje.
Veseli, da se je stroka obrnila k »filozofiji tekem« (Ambrožič).
Boris Dular je opozoril, da vendarle ne glede na številčne ekipe za velike tekme ne smemo spregledati
relativno skromne udeležbe na DP v Novem mestu. Sodeč po tej sliki seveda ni vse rožnato in to kljub temu,
da seveda nekateri ne nastopajo na DP (npr. ml.ml.). Ravno zaradi tega ga veseli tako zastavljeni cilji stroke.
Hkrati je opozoril, da smo imeli pred leti zelo veliko razprav na vrhunstvo, a je bil izkupiček bolj boren. Atletike
pač ne gre enačiti z osebnimi interesi.
V nadaljevanju razprave so posamezni razpravljalci menili, da je vrhunstvo tako tvegan posel (Špacapan), da
pa ga moramo nujno podpreti (Štimec).
Boris Mikuž predstavi delo, ki je bilo do sedaj opravljeno na projektu Vrhunska selekcija. S tem v zvezi se je
sestal z Igorjem Primcem, ki naj bi ta projekt vodil v prihodnje.
Primc Igor pove, da gre za novo razmišljanje in nov pristop. Poskušal bo delovati na najvišjem možnem
nivoju. Potrebno bo individualno pristopiti h vsakemu posamezniku in ugotoviti, kako deluje in ali bo imel
interes delovanja v smislu timskega dela. V delo je potrebno vključiti ljudi, ki so za uspeh potrebni (testiranja,
marketing, fizioterapija, … ). Njegov cilj je bil jasen. Težnja do najboljših rezultatov in osvojitev medalj. Takoj
pa so potrebni vhodni in izhodni parametri. V primeru, da bo v nekaj mesecih ugotovil, da ni interesa, bo o tem
takoj obvestil pristojne oziroma UO AZS.
V razpravi je bila pohvaljena usmeritev na nekatere segmente, ki so bili do sedaj nekako »v ozadju». To so
štafete (Aljančič) in teki. Delo z vrhunsko selekcijo zahteva sicer profesionalni angažma (Prezelj). V razpravi je

bilo izraženo vprašanje, da mora biti link med stroko in vrhunsko selekcijo. Obseg dela, način dela in vsebina
mora biti znana tudi za vodjo Vrhunske selekcije (Aljančič), sicer pa so danes slišane pobude pozitivne.
Predsednik Kukovica je menil, da se podobno kot za vsako drugo področje, tudi za VRHUNSKO SELEKCIJO
pripravi plan dela, cilji in odgovorni za izvedbo.
Sklep št.177
Vsi prisotni člani UO AZS /14/ so potrdili novo sestavo Strokovnega sveta AZS in predstavljeno
usmeritev dela.
Sklep št. 178
Vsi prisotni člani UO AZS /14/ so soglasno podprli imenovanje Igorja Primca za vodjo vrhunske
selekcije in koordinatorja le te v Strokovnem svetu AZS.
AD6./Pobude in predlogi članov UO AZS
a./ Član NO AZS Franjo Batagelj izpostavi nekorektno delovanje disciplinske komisije in bojazen pred
zastaranjem vodenih postopkov.
Dular je menil, da ni razloga, da se predsednica komisije izloča iz komisije na obravnavi.
Sklep št. 179
Vsi prisotni člani UO AZS/14/ so soglasno podprli sklep, da pisarna AZS obvesti predsednico
disciplinske komisije, da UO AZS zahteva odločitev in rešitev vseh postopkov pred zastaranjem.
b./Janez Aljančič pohvali izjemen uspeh gorskih tekačev na uradnem Evropskem prvenstvu, ki je potekalo v
mesecu juniju na Češkem. Srebrna medalja mladinke Mateje Kosovelj v članski kategorije je prav gotovo
vidna uvrstitev, ki bi lahko bila deležna večje medijske pozornost. Atletska zveza Slovenije bi morala izrabiti
take dosežke v smislu svoje promocije in s tem tudi lažje pridobivanja sponzorskih sredstev.
c./ Marjan Hudej predlaga, da se je potrebno čimprej vključiti v izgradnjo DVORANE, oziroma je potrebno naše
delo na tem področju aktualizirati.
Gabrijel Ambrožič predlaga pregled vseh objektov in poročilo le teh, saj so nekateri v dokaj slabem stanju.
Posebej zmotno je mišljenje okrog ljubljanskega stadiona, ki sploh ni v zelo dobrem stanju.
d./ predsednik Peter Kukovica je predstavil pogodbo za OI Peking 2008, ki je bila poslana na AZS v podpis.
Strinja se, da je potrebno pogodbo podpisati, vendar nikakor ne za vsako ceno. Potrebno je določiti
izhodišča in smernice za pogajanja. Posamezni navedki oziroma členi v pogodbi so nesprejemljivi in zvezo
postavljajo v podrejen položaj.
Predvsem je potrebno preveriti naslednje:
1. ali so cilji OKS nižji kot zastavljeni cilji AZS? Število?
2. nerealna finančna podpora
3. komunikacijski načrt še ni izdelan
4. odbor za vrhunski šport je odgovoren za pripravljenost športnikov (nemogoče)!
5. uskladitev obstoječih sponzorskih pogodb z OKS–takoj - 30 dni po podpisu pogodbe (nerealno)
6. povračila za nazaj ni - velja ocena OKS (le majhen delež)
7. navedba imen sponzorjev in donatorjev v olimpijskem obdobju (kdaj, kje)?
8. poslovni partner AZS ne oglašuje članov Olimpijske reprezentance v smislu olimpizma
Dušan Prezelj kot predstavnik AZS v izvršnem odboru OKS obrazloži, da jim pogodba sploh ni bila
predstavljena.
Izhodišča za pogajanje AZS izhajajo tako iz strateških usmeritev AZS in tako naj se tudi pristopi k nadaljnjim
pogajanjem.
Sklep št. 180:
AZS se dogovarja za podpis uravnotežene pogodbe .

Sklep št. 181
Prisotni člani UO AZS /14/ soglasno potrdijo sklep, da pogajalska skupina AZS v sestavi Peter
Kukovica, Boris Mikuž in Dušan Prezelj pripravi izhodišča za pogajaje z OKS in možnostjo podpisa
pogodbe.
Član UO AZS Boris Dular izpostavi evropsko veteransko prvenstvo, ki naj bi bilo organizirano v letu 2008 v
Sloveniji.
Sama veteranska organizacija je že zaprosila AZS za sestanek, da se razčistijo nedorečene zadeve, vezane
na samo primopredajo poslov novo imenovanem Izvršnemu odboru Združenja veteranov, kot tudi imenovanje
organizacijskega odbora za zgoraj imenovanje tekmovanje.
Predvsem je potrebno vedeti, da so na MOL dejali, da brez soglasja AZS ne bodo prispevali sredstev.
Sklep št.182
Prisotni člani /13/UO AZS potrdijo skupino Peter Kukovica, Dušan Prezelj, Andrej B. Pengov, Boris
Mikuž in Gabrijel Ambrožič za sklic sestanka odgovornih in razčiščenja zatečenega stanja.
Ad.6
Tomo Šarf predstavi uspešen nastop GT na EP.
Andrej B. Pengov predlaga, da dobitnico KOLAJNE sprejme Minister za Šolstvo in šport.
Ad.7
Boris Mikuž seznani UO AZS s stališčem IAAF do državljanstva in nastopanja Marije Šestak. IAAF predvideva
njen prvi nastop po 13.07.2007. Do takrat lahko kot slovenska državljanka nastopa povsod, le na evropskem
pokalu in ostalih velikih tekmah bo reprezentanco zastopala šele po omenjenem datumu.
Seja je bila zaključena ob 20.10.
Ljubljana, 26.07.2006

Zapisala: Ž. Kravanja

Atletska zveza Slovenije
predsednik
dr. Peter Kukovica

