ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE
Vodnikova cesta 155
1000 Ljubljana

Številka: 7-383/05
Datum: 22. april 2005

Z A P I S N I K
5. seje Upravnega odbora AZS, ki je bila v četrtek, 7. aprila 2005 ob 16.00 uri
v sejni sobi ZŠD Ilirija, Vodnikova cesta 155, Ljubljana
Prisotni:

Opravičeno odsotni:
Novinarji:
Ostali prisotni:
Strokovna služba:

dr. Peter Kukovica-predsednik, Dušan Prezelj (do 18.30 ure) in Janez
Aljančič-podpredsednika, člani-Gabrijel Ambrožič, Boris Dular (do 18.30
ure), Marjan Hudej, Andrej Jeriček, Anton Majcen, Jurij Novak, Andrej
B. Pengov (do 19.30 ure), Leopold Erik Rovan, Tomo Šarf, Črtomir
Špacapan.
Marjan Štimec, Igor Topole, Ljubo Osovnikar, Matija Šestak.
Jože Zidar-STA, Boris Ličof-Radio Slovenija
Primož Hainz, Franc Mikec
Boris Mikuž, Zdravko Peternelj

Sejo je vodil predsednik dr. Peter Kukovica.
Uvodoma je predsednik prisotne seznanil z gradivom, ki je bilo poslano skupaj z vabilom.
Pred sejo je bilo na mizo posredovano še naslednje gradivo:
- k točki 4:
Vsebinska predstavitev finančnega načrta 2005;
- k točki 7:
Vsebina dela s klubi in vsebina dela z javnostmi;
- k točki 8:
Poročilo o nastopu na EP v dvorani in EAA zimskem prvenstvu v metih.
Predsednik je predlagal razširitev dnevnega reda s točko 2: Potrditev predstavnika Združenja
atletskih sodnikov za člana UO AZS, s čemer so se prisotni (11 prisotnih) soglasno strinjali.
Ostale točke dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo.
Razprave na predlog dnevnega reda ni bilo, zato je predsednik dal na glasovanje naslednji
DNEVNI RED:
1.
Pregled zapisnika 2., 3. in 4. korespondenčne seje UO AZS
2.
Potrditev predstavnika Združenja atletskih sodnikov za člana UO AZS
3.
Program dela in sestava stalnih delovnih teles UO AZS
4.
Poslovnik o delu UO ASZ
5.
Finančni načrt 2005
6.
Skupščina AZS
7.
Kriteriji za individualne pogodbe z atleti do leta 2008
8.
Področja dela in zadolžitve ostalih članov UO AZS
9.
Poročilo o nastopu na EP v dvorani in EAA zimskem prvenstvu v metih
10. Opremljevalec atletskih reprezentanc
11. Informacija o EAA kongresu
12. Sklep o nagradah za prostovoljno delo
13. Pobude in predlogi članov UO AZS
14. Razno
(glasovanje: 11 prisotnih – 11 glasov ZA)

Točka 1)

Pregled zapisnika 2., 3. in 4. korespondenčne seje UO AZS

Ker ni bilo razprave, je predsednik dal na glasovanje, prisotni (11) pa so soglasno (11 glasov ZA),
sprejeli naslednji
SKLEP št. 19:
UO AZS potrdi zapisnik 2. redne in zapisnik 3. ter 4. korespondenčne seje UO AZS.
Točka 2)

Potrditev predstavnika Združenja atletskih sodnikov za člana UO AZS

Uvodno obrazložitev je podal Zdravko Peternelj.
Ker ni bilo razprave, je predsednik dal na glasovanje, prisotni (11) pa so soglasno (11 glasov ZA),
sprejeli naslednje
SKLEP št. 20:
UO AZS potrdi Strokovni odbor atletskih sodnikov v sestavi: Anton Majcen-predsednik,
Andrej Udovč-tajnik, člani Gabrijel Ambrožič, Franc Brinc, Igor Godec, Silva Pintar in
Vladimir Vidmar.
SKLEP št. 21:
Anton Majcen postane kot predstavnik Združenja atletskih sodnikov član UO AZS v
skladu s 26. členom Statuta AZS.
Točka 3)

Program dela in sestava stalnih delovnih teles UO AZS

A. Program dela in sestava Strokovnega sveta AZS.
Uvodno obrazložitev sta podala Leopold Erik Rovan in Boris Mikuž.
V razpravi so sodelovali Tomo Šarf, Janez Aljančič, Jurij Novak, Andrej Jeriček, Andrej B. Pengov,
Gabrijel Ambrožič, Dušan Prezelj in izpostavili naslednja stališča:
o sodelovanje med strokovnim svetom in Združenjem za gorske teke naj bo boljše,
o ne sme se pozabiti na vse pojavne oblike atletike (gorski tekači, veterani),
o uspešno sodelovanje je bilo takoj vzpostavljeno z Združenjem atletskih trenerjev,
o razmisliti o vključitvi Mateja Juharta v strokovni svet kot pomoč za otroško in pionirsko
atletiko,
o program temelji na atletiki mladih, vprašanje je, če bo ekipa nacionalnih trenerjev zmogla
ob delu z vrhunskimi atleti dovolj kvalitetno pokriti program dela z mladimi,
o opredeliti je potrebno obvezne nastope atletov in atletinj,
o kdo je odgovoren za sestavo reprezentanc – funkcija selektorja,
o ponovno preveriti norme za nastop na SP za mlajše mladince in mladinke,
o razmislek o uvedbi denarnih nagrad na članskem državnem prvenstvu in APS.
Ker druge razprave ni bilo, je predsednik dal na glasovanje, prisotni (11 prisotnih) pa so z 10
glasovi ZA in 1 glasom VZDRŽAN, sprejeli naslednje
SKLEP št. 22:
UO AZS potrdi program dela in sestavo Strokovnega sveta v sestavi:
o Leopold Erik Rovan-predsednik,
o Andrej Jeriček-povezava z ZATS,
o Saša Maraž-otroška in pionirska atletika,
o Henrik Omerzu-šolska in mladinska atletika,
o Igor Lapajne-vrhunska atletika,
o Borut Podgornik-povezava z NT,
o dr. Milan Čoh-izobraževanje, testiranja,
o Martin Steiner-tekmovalni sistem Velike nagrade Slovenije, sistemi večjih
tekmovanj,
o Boris Mikuž-strokovni sodelavec AZS.

SKLEP št. 23:
UO AZS potrdi sestavo nacionalnih trenerjev v sestavi:
o Albert Šoba-šprint in ovire
o Borut Podgornik-srednje in dolge proge
o Vladimir Kevo-meti
o Ladislav Mesarič-mnogoboj
o AZS objavi razpis za NT za skoke.
SKLEP št. 24:
Predsednik strokovnega sveta AZS na naslednji seji poroča o možnosti vključitve
pojavnih oblik atletike (gorski teki, veteranska atletika) v strokovni program AZS in
trenerja Mateja Juharta v Strokovni svet.
(glasovanje: 11 prisotnih – 11 glasov ZA)
SKLEP št. 25:
V skladu s programom AZS in s pogodbami z vrhunskimi atleti je obvezen nastop na
državnih prvenstvih in reprezentančnih srečanjih, razen če gre v istem terminu za
nastop na mitingih Zlate lige.
(glasovanje: 11 prisotnih – 11 glasov ZA)
B. Program dela in sestava Komisije za tekmovalne sisteme AZS.
Uvodno obrazložitev je podal Gabrijel Ambrožič.
Ker ni bilo razprave, je predsednik dal na glasovanje, prisotni (11) pa so soglasno (11 glasov ZA),
sprejeli naslednji
SKLEP št. 26:
UO AZS potrdi program dela in sestavo Komisije za tekmovalne sisteme v sestavi:
Gabrijel Ambrožič-predsednik, člani-Peter Drofenik, Zdravko Peternelj, Benjamin
Piškur in Darjo Pungartnik.
C. Program dela in sestava Komisije za nagrade in priznanja AZS.
Uvodno obrazložitev je podal Boris Dular.
Ker ni bilo razprave, je predsednik dal na glasovanje, prisotni (11) pa so soglasno (11 glasov ZA),
sprejeli naslednji
SKLEP št. 27:
UO AZS potrdi sestavo Komisije za nagrade in priznanja v sestavi: Boris Dularpredsednik, člani-Britta Bilač, Marko Račič, Nataša Urbančič in Lidija Lapajne.
Program dela komisije je opredeljen v Pravilniku o priznanjih AZS.
D. Program dela in sestava Komisije za antidoping AZS.
Uvodno obrazložitev je podal Zdravko Peternelj namesto odsotnega Tadeja Malovrha.
V razpravi je sodeloval Gabrijel Ambrožič in izpostavil:
o komisija naj razmišlja o večjem številu nenapovedanih kontrol,
o vodja tekmovanja ne sodeluje pri žrebu.
Ker druge razprave ni bilo, je predsednik dal na glasovanje, prisotni (10 prisotnih) pa so z 10
glasovi ZA, sprejeli naslednje
SKLEP št. 28:
UO AZS potrdi program dela in sestavo Komisije za antidoping v sestavi: doc.dr. Tadej
Malovrh-predsednik, Kristina Škibin, Zdravko Kotnik in Bojan Drinovec ter strokovni
sodelavec Jani Dernič.

Točka 4)

Poslovnik o delu UO ASZ

Uvodno obrazložitev je podal Dušan Prezelj. Izpostavil je sledeče pripombe na predlog poslovnika:
o drugi odstavek 1. člena se glasi: »Ureja konstituiranje, pravice in dolžnosti članov UO AZS,
sklicevanje, vodenje ter potek sej, sprejemanje odločitev, vzdrževanje reda na sejah, pisanje
zapisnikov in pisnih odpravkov odločitev UO AZS«. Črta se: »postopek imenovanja
delavcev s posebnimi pooblastili ter drugo«.
o v 10. členu se tekst: »… za katere jih je zadolžil UO AZS skladno z določbami zakona«
popravi v »za katere jih je zadolžil UO AZS skladno z določbami zakonov«.
o v 14. členu se v besedilu: »… prevzame njegove naloge« doda »pooblaščeni…«.
o v drugem odstavku 17. člena se tekst: »… se zbirajo v tajništvu AZS« zamenja s: »… se
naslavljajo na generalnega sekretarja, …«.
Ker ni bilo druge razprave, je predsednik dal na glasovanje, prisotni (11 prisotnih) pa so z 11
glasovi ZA, sprejeli naslednje
SKLEP št. 29:
UO AZS sprejme Poslovnik o delu UO AZS.
Točka 5)

Finančni načrt 2005

Uvodno obrazložitev je podal dr. Peter Kukovica.
V razpravi so sodelovali Anton Majcen, Boris Dular, Gabrijel Ambrožič, Andrej Jeriček, Črtomir
Špacapan, Andrej B. Pengov in izpostavili sledeče:
o premajhen delež za izobraževanje sodnikov,
o najti ravnotežje med vsemi segmenti finančnega načrta s prerazporeditvijo,
o kolikšna sredstva bodo s strani OKS za Sredozemske igre,
o finančni vidik organizacije 19. kongresa EAA,
o kje je na prihodkovni strani članarina klubov.
Ker ni bilo več razprave, je predsednik dal na glasovanje, prisotni (12 prisotnih) pa so z 12 glasovi
ZA, sprejeli naslednje
SKLEP št. 30:
UO AZS potrdi finančni plan za leto 2005 v višini prihodkov in odhodkov s tem, da se z
notranjo prerazporeditvijo upoštevajo pripombe Združenja atletskih trenerjev in
Združenja atletskih sodnikov.
Točka 6)

Skupščina AZS

Uvodno obrazložitev je podal Zdravko Peternelj.
V razpravi so sodelovali Jurij Novak, Andrej Jeriček, Črtomir Špacapan, Gabrijel Ambrožič,
Leopold Erik Rovan, Primož Hainz, Marjan Hudej in izpostavili sledeče:
o povišana članarina ni najboljši način sodelovanja s klubi,
o v članstvu AZS je tretjina majhnih klubov – razmisli se naj o diferencirani članarini.
Ker ni bilo več razprave, je predsednik dal na glasovanje, prisotni (11 prisotnih) pa so z 11 glasovi
ZA, sprejeli naslednje

SKLEP št. 31:
UO AZS sprejme sklep o sklicu Skupščine AZS, ki bo v sredo, 18. maja 2005 ob 17.00 uri
v Ljubljani. Predlog dnevnega reda:
1.
Otvoritev Skupščine AZS
2.
Sprejem Poslovnika o načinu dela Skupščine AZS
3.
Izvolitev organov za vodenje Skupščine AZS
a) delovno predsedstvo
b) verifikacijska komisija
c) overovitelj
d) zapisnikar
4.
Pregled zapisnika Skupščine z dne 17.02.2005
5.
Poročilo verifikacijske komisije
6.
Program dela in finančni načrt 2005
7.
Pravilnik o disciplinski odgovornosti
8.
Članarina 2006
9.
Pobude in predlogi članic
10. Razno
SKLEP št. 32:
UO AZS predlaga Skupščini AZS, da je članarina za leto 2006 v višini 50.000,00 SIT.
(glasovanje: 11 prisotnih – 10 glasov ZA, 1 glas PROTI)
Predlog utemeljitve o povišanju članarine pripravi delovno telo v sestavi Zdravko Peternelj, Jurij
Novak in Črtomir Špacapan. Opravi se tudi posvetovanje s klubi.
Točka 7)

Kriteriji za individualne pogodbe z atleti do leta 2008

Uvodno obrazložitev je podal Boris Mikuž.
V razpravi sta sodelovala Andrej Jeriček in Gabrijel Ambrožič ter izpostavila sledeče:
o kakšen je status trenerjev v prihodnje, glede na to, da so bili v prejšnjih pogodbah zajeti
trenerji,
o kaj se zgodi s poškodovanim atletom,
o opraviti razgovore z atleti, ki so najavili konec kariere.
Po končani razpravi je predsednik dal na glasovanje, prisotni (11 prisotnih) pa so z 11 glasovi ZA,
sprejeli naslednje
SKLEP št. 33:
UO AZS podpira projekt podpisa pogodb z atleti do leta 2008. Strokovni svet AZS
pripravi predlog kriterijev za podpis pogodb. Pogodbe z atleti se podpišejo pred
Skupščino AZS.
Točka 8)

Področja dela in zadolžitve ostalih članov UO AZS

A. Promocijska in marketinška dejavnost AZS
Uvodna obrazložitev je podal Andrej B. Pengov.
Po predstavitvi je predsednik pozval poročevalca, da se čimpreje izdela konkreten plan
promocijskih aktivnosti po dogodkih in po mesecih.
B. Delo s klubi
Uvodna obrazložitev je zaradi odsotnosti Igorja Topoleta podal Boris Mikuž.
Prav tako se naj čimpreje izdela konkreten plan aktivnosti po mesecih.

Točka 9)

Poročilo o nastopu na EP v dvorani in EAA zimskem prvenstvu v metih

Uvodno obrazložitev sta podala Gabrijel Ambrožič – vodja in Boris Mikuž – tehnični vodja.
Po predstavitvi je predsednik dal na glasovanje, prisotni (10 prisotnih) pa so z 10 glasovi ZA,
sprejeli naslednje
SKLEP št. 34:
UO AZS sprejme poročilo vodje reprezentance.
SKLEP št. 35:
UO AZS sprejme strokovno poročilo tehničnega vodje reprezentance.
SKLEP št. 36:
V zvezi z nastopom Alenke Bikar na novinarski konferenci pred odhodom slovenske
atletske reprezentance na Evropsko atletsko prvenstvo v dvorani v Madridu je
predsednik AZS zahteval od strokovnih služb AZS in vodstva reprezentance, da
pripravijo podrobno poročilo o zapletu v zvezi z zahtevo Bikarjeve, da brez norme
nastopi tudi v disciplini 60 m.
Iz poročila Borisa Mikuža in Gabrijela Ambrožiča ter po pogovoru z Alenko Bikar je
razumeti, da je v tej zadevi prišlo do niza težav v komunikaciji, nastalih tako zaradi
časovnih zadreg, ki so jih narekovala pravila organizatorja prvenstva, pa tudi zaradi
zahtevanih formalnosti, med katerimi so kot temeljno izhodišče s strani organov AZS
določene norme. Podrobnosti z mnenji in predlogi so navedene v zapisu (poročilu), ki ga
je pripravil Boris Mikuž.
Kljub morebitnim upravičenim ugovorom Alenke Bikar in njenim drugačnim pogledom
na zaplet, Upravni odbor AZS ne sprejema njenega načina, izbire kraja in trenutka, ki
je bil namenjen nastopu reprezentance v Madridu.
Dogodek je neprijetno vplival zlasti na razpoloženje drugih članic in članov
reprezentance in po nepotrebnem tudi na AZS kot celoto. Ob prizadevanjih za kar
najbolj odprto in javnosti povsem dostopno delovanje AZS in vseh njenih organov in
posameznikov, si bo UO prizadeval – tudi v neljubih primerih - za korektno
predstavljanje skupnih vsebin in stališč posameznikov v AZS, tudi tako, da bo tovrstno
nastopanje v prihodnje obravnavano v skladu s kriteriji in pravili AZS oz. v skladu z
individualnimi pogodbami. Podlaga za oblikovanje dogovora o kriterijih za oblikovanje
podobe krovne atletske organizacije pa so sprejeti programi in cilji AZS.
Za vsa odprta vprašanja in morebiti tudi sporna vprašanja bomo v AZS preskusili
obstoječe poti in načine komuniciranja ter njihovega razreševanja pa naj gre za
strokovne, organizacijske, poslovne zadeve ali vprašanja, ki zadevajo odnose med klubi
in AZS ali med atleti in krovno atletsko organizacijo. Pravica in dolžnost atletov,
trenerjev in strokovnih delavcev ter predstavnikov klubov in vseh atletskih
funkcionarjev, tudi predstavnika atletov v UO je, da vsa odprta vprašanja sprožajo na
za to pristojnih mestih in zahteva njihovo razreševanje po dogovorjenih poteh.
SKLEP št. 37:
UO AZS sprejme strokovno poročilo vodje reprezentance o nastopu na 5. EAA zimskem
prvenstvu v metih.
SKLEP št. 38:
Na naslednji seji UO AZS se obravnava poročilo o nastopu na SP v krosu.

Točka 10)

Opremljevalec atletskih reprezentanc, vodstva in strokovnega osebja

Uvodno obrazložitev je podal Zdravko Peternelj.
Ker ni bilo razprave, je predsednik dal na glasovanje, prisotni (10) pa so soglasno (10 glasov ZA),
sprejeli naslednji
SKLEP št. 39:
UO AZS imenuje komisijo v sestavi dr. Peter Kukovica, Ljubo Osovnikar in Boris
Mikuž za izbor opremljevalca atletskih reprezentanc, vodstva in strokovnega osebja do
leta 2008.
Točka 11)

Informacija o EAA kongresu

Uvodno obrazložitev je podal Janez Aljančič.
V razpravi je predsednik poudaril, da je potrebno poskrbeti za medijsko odmevnost kongresa in da
se mora projekt samostojno pokriti tudi po finančni plati.
Točka 12)

Sklep o nagradah za prostovoljno delo

Uvodno obrazložitev je podal Zdravko Peternelj.
Ker ni bilo razprave, je predsednik dal na glasovanje, prisotni (10) pa so soglasno (10 glasov ZA),
sprejeli naslednji
SKLEP št. 40:
UO AZS sprejme Sklep o nagradah za prostovoljno delo na AZS.
Točka 13)

Pobude in predlogi članov UO AZS

Pisno pobudo in predlog sklepa je oddal Andrej Jeriček.
Ker ni bilo razprave, je predsednik dal na glasovanje, prisotni (10) pa so soglasno (10 glasov ZA),
sprejeli naslednji
SKLEP št. 41:
UO AZS potrdi program dela Združenja atletskih trenerjev v mandatnem obdobju
2005-2009 ter aktivnosti oziroma plan dela za leto 2005.
Točka 14)

Razno

1.
Obrazložitev pripomb na predlog pogodbe med AZS in OKS-ZŠZ o nastopu na Sredozemskih igrah
je podal Zdravko Peternelj.
Po razpravi je predsednik dal na glasovanje, prisotni (10) pa so soglasno (10 glasov ZA), sprejeli
naslednji
SKLEP št. 42:
UO AZS posreduje pripombe na predlog pogodbe za nastop na Sredozemskih igrah
OKS-ZŠZ.

2.
Obrazložitev v zvezi s krčenjem atletskih površin na stadionu ŽŠD Ljubljane je podal Franc Mikec.
Po razpravi je predsednik dal na glasovanje, prisotni (10) pa so soglasno (10 glasov ZA), sprejeli
naslednji
SKLEP št. 43:
UO AZS posreduje protest v zvezi s krčenjem atletskih površin na stadionu ŽŠD
Ljubljana Mestni občini Ljubljana in upravi ŽŠD Ljubljana ter zahteva takojšnji
sestanek.
3.
Dopis Marjana Štimca se obravnava na naslednji seji.
Seja je bila končana ob 21.15 uri.
Zapisal:
Boris Mikuž
Atletska zveza Slovenije
predsednik
dr. Peter Kukovica

