
ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE 
Vodnikova cesta 155 
1000 Ljubljana 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

7. seje Upravnega odbora AZS, ki je bila v ponedeljek, 6. junija 2005 ob 16.00 uri  
v sejni sobi ZŠD Ilirija, Vodnikova cesta 155, Ljubljana 

 
Predsednik AZS dr. Peter Kukovica je sejo pričel s pozdravom vsem prisotnim. V uvodu je 
ugotovil, da je danes žalosten dan slovenske atletike saj se moramo v teh dneh posloviti od treh 
naših atletov: olimpijca Matica Šušteršiča, Patrika Cvetana in Nejca Lipnika in hkrati še trepetamo 
za življenji dveh mladih atletov. Vse prisotne je hkrati povabil na podpis v žalno knjigo AZS.          
V nadaljevanju je ugotovil, da je prisotnih 12 članov UO AZS.  
V skladu s 36. členom Poslovnika o delu UO AZS je bil UO AZS sklepčen in je lahko veljavno 
odločal, ker je na seji prisotnih več kot polovica članov UO AZS. Predsednik se je vnaprej opravičil 
ker ga čaka službena pot v tujino in bo moral oditi okrog 17 ure. Sejo bo v nadaljevanju vodil 
podpredsednik g. Dušan Prezelj. 
 
Opravičeno odsotni: Matija Šestak (Združenje atletov) 
 
Predsednik AZS je predlagal naslednji dnevni red: 
 
1. Pregled zapisnika 5. seje in 6. korespondenčne seje UO AZS – poročevalec Z. Peternelj 
2. Razrešitev v.d. generalnega sekretarja in imenovanje novega generalnega sekretarja – 

poročevalec P. Kukovica 
3. Vsebinsko in finančno poročilo 19. kongresa Evropske atletske zveze – poročevalec J. Aljančič 
4. Evropsko prvenstvo za veterane 2008 – poročevalec P. Kukovica 
5. Nastop na Evropskem pokalu državnih reprezentanc, Sredozemskih igrah in Olimpijskem 

festivalu mladih – poročevalec L. Rovan 
6. Sistem tekmovanj za najmlajše – poročevalec G. Ambrožič 
7. Potrditev vodij reprezentanc – poročevalec Z. Peternelj 
8. Informacija o nastopu na Univerziadi – poročevalec B. Mikuž 
9. Poročilo o nastopu mlajših reprezentanc v Abano Terme in na Savaria pokalu – poročevalca 

J. Novak in B. Mikuž 
10. Publikacije AZS 

a) zbornik ob 85 letnici atletike v Sloveniji – poročevalec Z. Peternelj 
b) revija Atletika – poročevalec J. Novak 

11. Pobude in predlogi članov UO AZS 
12. Razno 
 
Z vabilom so člani UO AZS prejeli gradiva za 1., 3., 5., 6., 7., 8. (delno) in 9. točko dnevnega reda. 
 
Pred sejo, so člani UO AZS na mizo prejeli še: 

  k točki 2: Vsebinsko in finančno poročilo 19. kongresa Evropske atletske zveze 
  k točki 4: Nastop na Evropskem pokalu državnih reprezentanc, Sredozemskih igrah in 

Olimpijskem festivalu mladih 
  k točki 8: Poročilo o nastopu na Savaria pokalu in SP v krosu 

 
Predlagana je bila razširitev dnevnega reda: 

  takoj za 1. točko sledi 2. točka: Razrešitev v.d. generalnega sekretarja in imenovanje 
novega generalnega sekretarja 

 
Dosedanje točke dnevnega reda št. 2. do 11. se preštevilčijo v 3. do 12. 
 



V razpravi na dnevni red je g. Ambrožič Gabrijel predlagal, da se poda informacija o drugem dnevu 
APS pod točko » razno ». Od prisotnih 13 članov je ZA predlog glasovalo 13.  
SKLEP št. 49: 

UO AZS soglasno potrjuje predlagani dnevni red. 
 
 
AD 1 Pregled zapisnika 5. in 6. korespondenčne seje UO AZS 
 
Uvodno obrazložitev na zapisnike je podal Zdravko Peternelj. Razprave ni bilo. 
Od prisotnih 13 članov je ZA predlog glasovalo 13.  
SKLEP št. 50: 

UO AZS potrdi zapisnik 5. redne in zapisnik 6. korespondenčne seje UO AZS. 
 
 
AD 2 Razrešitev v.d. generalnega sekretarja in imenovanje novega generalnega sekretarja 
AZS 
 
Uvodna obrazložitev je podal  predsednik AZS, dr. Peter Kukovica. 
Razprave na tej točki ni bilo. Od prisotnih 13 članov je ZA predlog glasovalo 13.  
SKLEP št. 51: 

UO AZS v skladu s 37. členom Statuta AZS razrešuje v.d. generalnega sekretarja 
Zdravka Peternelja in imenovanje Borisa Mikuža za generalnega sekretarja za dobo 4 
let. 

SKLEP št. 52: 
Dosedanjega v.d. generalnega sekretarja se v okviru sistemizacije delovnih mest AZS 
razporedi na ustrezno delovno mesto. 

 
 
AD 3 Vsebinsko in finančno poročilo 19. kongresa Evropske atletske zveze 
 
Uvodno obrazložitev je podal podpredsednik AZS in predsednik organizacijskega odbora, Janez 
Aljančič, ki je poudaril, da bo končno poročilo nared na prihodnji seji UO AZS z vsemi 
podrobnostmi tako v finančnem kot organizacijskem smislu. Posebej se je zahvalil ekipi 
uslužbencev na AZS: Živi, Zdenki, Zdravku in Borisu. 
Razprave na tej točki ni bilo. Od prisotnih 13 članov je ZA predlog glasovalo 13.  
SKLEP št. 53: 

Za prihodnjo sejo UO AZS se pripravi dokončen obračun in poročilo o 19. kongresu 
Evropske atletske zveze v Ljubljani. 

 
 
AD 4 Evropsko prvenstvo za veterane 2008 
 
Uvodno obrazložitev je podal g. Dušan Prezelj, potem, ko je predsednik AZS moral na službeno 
pot. Pojasnil je, da je bil z veteransko sekcijo realiziran sestanek 23. maja 2005. Na tem sestanku je 
bilo predstavljeno, kako in kdo se je vse angažiral v dosedanjem obdobju. 
V razpravi je g. Gabrijel Ambrožič poudaril pomembnost tekme in izjemno zahtevnost projekta. 
Tako zahteven projekt zahteva enoten pristop sicer je vnaprej obsojen na neuspeh. Potrebne so 
nedvomno večje investicije ter nova oprema in skrbno načrtovanje projekta s celovitim pristopom. 
G. Jure Novak je predlagal, da se na naslednji seji 20 minut posveti video predstavitvi ene od 
prejšnjih tekem, kar bi predstavi o projektu dalo pravo dimenzijo. Hkrati je predlagal, da se imenuje 
organizacijski odbor v naslednji sestavi: Marjan Štimec, Dušan Prezelj, Jurij Novak  
Podpredsednik g. Janez Aljančič je izrazil začudenje, da je bilo do sedaj porabljenih že kar 36 
milijonov tolarjev, kar se mu zdi izjemno visok strošek, zato ga zanima kam je bil investiran ta 
denar. 



G. Gabrijel Ambrožič ke še enkrat poudaril, da morajo vsi člani UO AZS prejeti ustrezen finančni 
načrt projekta. 
Dušan Prezelj v zvezi s financami pojasni, da so vsi stroški vezani na pravno osebo, kar je bil sklep 
sestanka 23. maja. Od prisotnih 13 članov je ZA predlog glasovalo 13.  
SKLEP št. 54: 

1. UO AZS podpira vsa prizadevanja iniciativnega odbora po pridobitvi organizacije 
EVACS 2008 v Ljubljani in vso dosedaj opravljeno delo v skladu s sklepom št. 327, 
52. seje UO AZS z dne 22. marca 2004. 

 

2. AZS želi skupaj z drugimi tvorno sodelovati pri sestavi organizacijskega odbora 
EVACS 2008 oziroma, da se v projekt izvedbe vključi vse ljudi, ki so se že v 
preteklosti izkazali pri vodenju posameznih služb organizacije tekmovanj. 

 

3. Projekt EVACS 2008 je zahteven organizacijski, logistični in finančni projekt, zato se 
v najkrajšem možnem času opravijo razgovori s tistimi, ki bodo vstopili v 
organizacijski odbor in z ostalimi – predvsem z Ministrstvom za šolstvo in šport, 
Mestno občino Ljubljana, Slovensko turistično organizacijo, privatnimi institucijami, 
itd. 

 

4. UO AZS predlaga, da se za projekt EVACS 2008 oblikuje pravna oseba-društvo, ki bo 
poskrbela za vse poslovne funkcije – vključno finančne, vezane na ta projekt. 

 

SKLEP št. 55: 
Na naslednji seji se potrdi ORGANIZACIJSKI ODBOR EVACS 2008. Za naslednjo sejo 
veteranska sekcija pripravi v zvezi z omenjenim projektom ustrezno gradivo. 

 
 
AD 5 Nastop na Evropskem pokalu državnih reprezentanc, Sredozemskih igrah in 
Olimpijskem festivalu mladih 
 
Uvodno obrazložitev je podal predsednik Strokovnega sveta, Leopold Erik Rovan. Pojasnil ga 
glavne dileme in seveda ker je prestavljen drugi dan APS, da se reprezentanca sestavi dokončno v 
nedeljo 12. junija. Hkrati predlaga, da se potrdijo drugi predlogi strokovnega sveta AZS – nastop na 
EYOF in SI ALMERIA 2005. Predlaga, da se na spisek za SI ALMERIA 2005 uvrsti tudi Damjan  
Sitar v mnogoboju. Marjan Štimec pa se odpoveduje zaradi prezaposlenosti udeležbi na evropskem 
pokalu kot trener. 
 
V razpravi je bilo poudarjeno naj se v prihodnje vpisujejo tudi cilji. V reprezentanci za EYOF naj 
predsednik strokovnega sveta preveri nastop kopjašev. 
Podpredsednik g. Janez Aljančič je dejal, da ga vseeno skrbi odnos nekaterih posameznikov do 
reprezentance in upa, da bo reprezentanca kljub vsemu uspešna na Švedskem saj jo čaka neverjetno 
težak izpit ob toliko poškodovanih oziroma odsotnih atletih. 
 
Od prisotnih 14 članov je ZA predlog glasovalo 14. 
SKLEP št. 56: 

UO AZS potrjuje s predlaganimi spremembami predstavljene reprezentance za nastop 
na evropskem pokalu 1. lige ter na EYOF in SI ALMERIA 2005.  

 
 
 

Ad. 6 Sistem tekmovanj za najmlajše 
 
Uvodno obrazložitev je podal predsednik Komisije za tekmovalne sisteme, Gabrijel Ambrožič. 
Poudaril je, da sistem usklajujeta strokovni svet AZS in KT AZS. Pripravljen je predlog za nekaj 
novih tekem v najmlajših kategorijah. Ob koncu tekmovalne sezone naj bi se pripravil » festival 
najmlajših ». V prihodnje bo obvezna povezava z Zavodom za šport. 
Predsednik strokovnega sveta g. Leopold Rovan meni, da je večji poudarek potrebno sicer nameniti 
regijskemu dogajanju, saj ponekod praktično ni tekem. Lahko uporabimo večje mitinge za tekme 



najmlajših kot » predtekmovanje ». Sistem naj ne bo drag. V tem primeru bi pred velikimi mitingi 
bil tudi dovolj atraktiven. S tem se je strinjal tudi g. Dušan Prezelj, ki meni, da bi na tak način v 
prihodnje lahko prišlo do regijskih reprezentanc mladih atletov. 
 
Od prisotnih 14 članov je ZA predlog glasovalo 14. 
SKLEP št. 57: 

UO AZS  sprejema na znanje podane informacije. 
 
 
Ad. 7. Potrditev vodij reprezentanc 
 
Uvodno obrazložitev je podal  Zdravko Peternelj. Kratko je pojasnil kako je bil izdelan sistem za 
vodje reprezentanc. 
 
Od prisotnih 13 članov je ZA predlog glasovalo 13. 
SKLEP št. 58: 

UO AZS potrdi vodje reprezentanc za tekmovanja v letu 2005. 
 
 
AD 8. Informacija o nastopu na Univerziadi 
 
Uvodno obrazložitev je podal Boris Mikuž. Poudaril je, da je sistem nastopa na tej tekmi praktično 
isti od leta 1997, ko so bili vedno udeleženi trije partnerji. Od začetka je SUSA financirala del 
projekta, klubi in AZS pa drugi oziroma tretji delež. 
Od prisotnih 13 članov je ZA predlog glasovalo 13. 
SKLEP št. 59: 

Atletska zveza Slovenije bo krila 50% stroškov za atlete z mednarodnim in 
perspektivnim razredom. 
Atletska zveza Slovenije bo krila 30% stroškov za atlete z državnim razredom, 50% 
plača klub ter 20% SUSA. 
Atletska zveza Slovenije bo krila 50% stroškov za trenerja; 50% krije SUSA. 
Predvidoma bo skupni strošek AZS cca 800.000,00 tolarjev (10 atletov + 2 trenerja). 

 
 
 
AD 9 Poročilo o nastopu na SP v krosu, nastopu reprezentance mlajših mladincev in mladink 
v Abano Terme in na Savaria pokalu 
 
Uvodno obrazložitev je za vsa tri tekmovanja na kratko podal Boris Mikuž. Predvsem je poudaril 
pomembnost srečanj naših mladih reprezentanc v Savaria pokalu in Brixia mitingu. Veseli dejstvo, 
da je slovenska reprezentanca povsod zaželjena in dober ter resen partner. 
O nastopu na Brixia mitingu je podrobno poročal še vodja ekipe g. Jurij Novak, ki je dejal, da je to zelo 
obetavna ekipa z nekaj atleti sposobnimi poseči zelo visoko v mednarodni članski atletiki. 
Predsednik strokovnega sveta predlaga, da bi v bodoče sistem tako uskladili s šolami, da bi ne bilo motenj v 
zvezi z maturo. Hkrati predlaga, da bi se mladim za spomin dalo majice AZS. Nekja disciplin bi lahko 
uvrstili v taka srečanja dodatno – predvsem palico. 
 
Od prisotnih 13 članov je ZA predlog glasovalo 13. 
SKLEP št. 60: 

UO AZS sprejme poročila vodij reprezentance s pripombo, da se poskuša uvrstiti v ta 
srečanja dodatne discipline in da se skuša zagotoviti majice za srečanja ter da se prouči 
tudi možnosti za gostovanja reprezentanc iz tujine. 

 
 
 
 
 



AD 10. Publikacije AZS 
 
A. Zbornik ob 85 letnici atletike v Sloveniji 
Uvodno obrazložitev je podal Zdravko Peternelj. G. Janez Aljančič je pohvalil opravljeno delo. Za 
tujino bi kazalo pripraviti tudi angleško verzijo. Sicer pa meni, da mora biti tako izdelava kot oblika 
na dovolj visokem nivoju. 
G. Jurij Novak je kratko predstavil vizijo dela z revijo » ATLETIKA ». Julija naj bi izšla naslednja 
številka ( dvojna ) in nato še okrog 01. oktobra naslednja ter okrog 01. decembra zadnja letošnja, ki 
bo dvojna. 
Vedeti pa je potrebno to, da je mogoče subvencioniranje s strani države le v primeru, da ima revija 
vsaj 32 strani strokovne priloge, kar naša revija vedno ima. 
Dosedanja naklada je bila 1000 izvodov. Predlaga, da bi glasilo dobili vsi, a zanj plačali 300 sit. G. 
Janez Aljančič je poudaril, da je vesel ker se pazi na ravnotežje med strokovnim delom in ostalimi 
rubrikami. Morda je potrebno vanjo uvrstiti še kronologijo dogodkov kar je tudi že bilo. Z 
distribucijo je bilo vedno nekaj problemov. G. Dušan Prezelj je menil, da bi bilo seveda v prihodnje 
revijo vezati s simbolično ceno. Res pa je bili vedno vprašanje kako denar pobrati in kako revijo 
najuspešneje distribuirati. Včasih je že bil narejen poskus z mrežo preko mreže » DELO ». V letu 
2006 bi tudi morali začeti graditi » marketinški pristop ». Hkrati je potrebno vključiti osnovne in 
srednje šole. In če je že sponzor » DELO » kot je pojasnil predsednik bi si morda lahko omislili še » 
POŠTO SLOVENIJE ». G. Franjo Batagelj ne ve čisto ali je to društveno glasilo. A če se ga 
prodaja, je jasno, da mora prodaja potekati po zakonu. G. Gabrijel Ambrožič predlaga, da ko se 
izteče sedanja pogodba naj bi AZS poiskala tudi druge ponudnike za tisk. G. Marjan Hudej podpira 
delovanje odbora za revijo in publikacije ter zbornik. G. Jože Zidar je poudaril, da revija lahko 
koristi aktualnosti iz STA. 
 
Od prisotnih 13 članov je ZA predlog glasovalo 13. 
SKLEP št. 61: 

UO AZS potrjuje vsebino zbornika slovenske atletike in uredniški odbor v sestavi:            
Boris Dular, Jurij Novak, Zdravko Peternelj in Marko Račič. 
 

SKLEP št. 62: 
UO AZS potrjuje uredniški odbor v sestavi: 

• Mag. Jurij Novak – odgovorni urednik 
• Danijel Levski – urednik 
• Marjan Žiberna – pomočnik urednika 
• Janez Penca – član uredniškega odbora 
• Benjamin Piškur – član uredniškega odbora 
• Zdravko Peternelj 

in vsebinsko zasnovo revije Atletika. 
 

 
 
AD 11  Pobude in predlogi članov UO AZS 
 
Pobuda 1 – VELIKA TEKMOVANJA 
G. Janez Aljančič je predstavil pobudo, naj AZS v bodoče natančno premisli kaj zmoremo 
organizirati. V letu 2006 naj bi AZS » ne trošila svojih moči » temveč se pripravila na to, kaj bo 
organizirala v letih 2007 in 2008 ter 2009 in celo kasneje. 
Priprava naj bi bila temeljita in ne da se kandidira mimogrede za evropske pokale, čeprav smo jih v 
preteklosti zelo dobro organizirali.  Organizator, ki ima v Sloveniji resne namene za te tekme bo 
dovolj zgodaj pripravil predlog za UO AZS in ne da to delamo zadnje trenutke.  Še manj možnosti 
je, če kandidatura ni zares profesionalno pripravljena za večje tekme kot so EP mladinci, EP do 23 
let ali celo SP ml.mladinci, ki bi ga Slovenija še lahko izvedla po njegovem razmišljanju. 
Prosim, da v kolikor ima kdo novo pobudo, da jo odda oziroma predstavi. 
 



Od prisotnih 13 članov je ZA predlog glasovalo 13. 
SKLEP št. 63: 

AZS ob začetku nove sezone pripravi predlog organiziranja večjih tekem za naslednje 
obdobje. 

 
Pobuda 2 – OI 2004 / OI 2008 
Predsednik strokovnega sveta AZS je obvestil UO AZS, da atleti, ki so izpolnili norme za OI 2004 
in tam tudi nastopili, niso prejeli pogodb s strani OKS. In seveda ne tudi denarja. Atleti so dosegli 
norme po 14. juniju 2004 kar je bil prepozen datum po kriterijih OKS. Atleti so menili, da temu ni 
tako in so pisali OKS. Vendar jim le-ta ne prizna pogodb kot ostalim, ki so dosegli kriterije prej. 
Predlaga, da vsaj AZS nekaj prispeva, če že OKS ne želi in deli atlete na dve kategoriji. Poleg tega 
so bili nekateri uspešni na OI 2004.  
G. Ljubo Osovnikar predlaga, da se za naslednje OI 2008 pripravi v izhodišču drugačna strategija. 
SKLEP št. 64: 

Za naslednje OI 2008 se pripravi drugačna in za AZS bolj ugodna strategija. Za 
naslednjo sejo se pripravi pobuda koliko se sploh lahko prispeva tem atletom s strani 
AZS. 

 
 
Ad. 12. Razno 
 
G. Gabrijel Ambrožič obvesti vse prisotne, da se APS 2. dan organizira v nedeljo 12. junija. Klubi 
so obveščeni in vsi vabljeni na tekmo. 
 
Seja je bila zaključena ob 19.20 uri. 
 
 
 
Zapisal: 
Boris Mikuž 
 Atletska zveza Slovenije 
                predsednik 
                                                                              dr. Peter Kukovica 

 


