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Letališka cesta 33c,   1000    Ljubljana,   Slovenija  
  Tel: +386 (01) 520-69-12     Fax: +386 (01) 520-69-16 

e-mail: info@atletska-zveza.si 
http: www.atletska-zveza.si 

   
ZAPISNIK 

 
11. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je bila v sredo 23. 09. 

2009 ob 16.30 uri v   prostorih 
               Atletske zveze Slovenije-konferenčna dvorana, Letali�ka cesta 33c,  

1000 Ljubljana    
 

             Prisotni: dr. Peter Kukovica-predsednik AZS, mag. Marjan Hudej-podpredsednik AZS, 
Du�an Prezelj�podpredsednik AZS, dr. Boris Dular, Igor Topole, Gabrijel Ambro�ič, Martin 
Steiner, Črtomir �pacapan, Andrej Jeriček, Vladimir Vidmar, mag. Jurij Novak, dr. Iztok 
Ciglarič, Tomo �arf-vsi UO AZS 

 Prisotni predsedniki ali predstvaniki vabljenih klubov: Branko �erak (AD �tajerska), 
Andrej �itko (AK Postojna), Roman Lazar (AK Dom�ale), Martin �tefanec (AK Panvita), 
Marko Brezigar, Rok Kopitar, Stanislav Rozman (vsi AD Kladivar), Albert �oba       
(AD MASS), Dragomir Trajkovič (AK Almont) 
Opravičeno odsotni: Janez Aljančič, Mitja Butul, Marjan Gorza,                       
Novinarji:  Darja Ladavac-časopisna hi�a Delo 
Nadzorni odbor:  Primo� Hainz-predsedni, Franc Mikec-član 
Strokovna slu�ba: Boris Miku� � direktor AZS 
Pričetek seje: 16.30 uri 
 
Predsednik AZS dr. Peter Kukovica, je  vse prisotne pozdravil, ter jih seznanil z 
gradivom in predlaganim dnevnim redom ter uvodoma ugotovil, da je UO AZS 
sklepčen po 36. členu Statuta AZS.  
Na začetku seje je bilo prisotnih 12 od 17 članov UO AZS. Po tretji točkki se je pridri�il 
�e en član (dr. Iztok Ciglarič) in tako je bilo prisotnih 13 članov UO AZS. 
 
Predlagani dnevni redje bil naslednji: 
 

1. Pregled zapisnika 10. seje UO AZS in evidence sklepov � Boris Miku� 
2. Pravilnik o tr�enju AZS � dr. Peter Kukovica 
3. SP gorski teki � Tomo �arf  
4. Poročilo s kongresa IAAF � Gabrijel Ambro�ič 
5.  »STRATE�KA IN CILJNA USKLAJENOST DELOVANJA AZS IN KLUBOV« 
6. Razno 

  
Razprave na predlog ni bilo. 
 
Sklep 67: 
UO AZS potrjuje predlagani dnevni red. 
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AD.1. Pregled zapisnika 10. seje UO AZS in evidence sklepov � Boris Miku� 
 
Uvodno obrazlo�itev je podal direktor AZS Boris Miku�. Na poročanje ni bilo pripomb. 
 
Sklep 68: 
UO AZS potrjuje zapisnik 10. seje in evidence sklepov 10. seje. 
 
 
AD.2. Pravilnik o tr�enju AZS � dr. Peter Kukovica 
 
Predsednik dr. Peter Kukovica je razlo�il motive in pričakovanja, ki jih AZS uvaja s 
predlaganim Pravilnikom. Predvsem daje preglednost tr�enja vsem subjektom v AZS in 
vzpostavlja določene standarde, ki so sicer okvirni, a nakazujejo razmerja med 
posameznimi področji. 
 
Večina razpravljalcev je Pravilnik pohvalila (Topole; mag. Novak, ki je sicer menil, da so 
spodnje vsote celo nizke; Jeriček, �arf ). 
 
Sklep 69: 
UO AZS potrjuje Pravilnik o tr�enju AZS. 
 
 
AD.3. SP gorski teki � Tomo �arf  
Tomo �arf je jedrnato predstavil kandidaturo ter njene glavne nosilce za izvedbo in 
zahtevnost same prireditev. Posebej je izpostavil veliko zadovoljstvo ob obisku delegacije 
WMRA pred dnevi, ki jo je vodil sam predsednik Bruno Gozzelino in kjer je ob razgovorih 
sodeloval �upan Kamnika g. Tone Smolnikar in direktor AZS Boris Miku�, ki je skupaj z 
delegacijo obiskal prizori�ča prireditve. Vtisi so bili izjemno pozitivni. 
 
Člani UO AZS so v razpravi podprli kandidaturo. (Du�an Prezelj-podpredsednik-prilo�nost 
za dodatne potrditve uspe�nosti; dr. Boris Dular-veliko je �e narejenega; mag. Marjan 
Hudej-Tomo �arf je zaupanja vreden človek s tega področja; Primo� Hainz-pomislimo na 
mo�nosti odmevnosti ( » SP traktoristi » kot primer ) ) 
Črtomir �pacapan se je vpra�al ali finančno projekt stoji. 
Direktor Boris Miku� je pojasnil, da so učinki večstranski (turizem, �port, narava,.. ) in bi o 
tem kazalo resneje razmi�ljati v prihodnje. 
 
Sklep 70: 
UO AZS potrjuje kandidaturo za organizacijo SP v GT, ki jo je predstavil Tomo �arf 
in pod pogoji, da AZS nima pri tem finančnih obvez in da se pred kandidaturo 
pridobi soglasje M��. 
 
 
AD.4. Poročilo s kongresa IAAF � Gabrijel Ambro�ič 
Gabrijel Ambro�ič, ki je bil delegat na kongresu IAAF je pojasnil nekatere spremembe in 
stali�ča IAAF, o katerih je bila razprava: 

- mo�nost o reklamiranju na oblačilih 
- boj proti dopingu in preventiva 
- enoten tekmovalni sistem 
- certificiranje opreme 
- 82 spremeb v pravilih, od katerih je nekatera nekoliko natančneje pojasnil 

 
UO AZS se je seznanil s poročilom s kongresa IAAF avgusta v Berlinu. 
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AD.5. »STRATE�KA IN CILJNA USKLAJENOST DELOVANJA AZS IN KLUBOV« 
 
Uvodno besedo je imel predsednik dr. Peter Kukovica, ki je izpostavil naslednje cilje: 

1. uskladitev vizije slovenske atletike 
2. stabilnost slovenskih klubov 
3. prenos pozitivne klime 
4. prenos dobre prakse tudi iz klubov v AZS 

 
Predsednik je nato besedo predal prvemu predstavniku klubov mag. Marjanu Hudeju, ki je 
kot prvi je ob�irno in natančno z vsemi prednostmi in tudi posameznimi te�avami predstavil 
klub. 
Vse predstavitev so lahko vsi udele�enci nato spremljali preko računalni�ke predstavitve. 
 
AK Velenje je predsednik mag. Marjan Hudej predstavil takole: 

- �irino delovanja v okolju 
- delo trenerjev in dobro povezanost s �olami 
- profesionalno urejen odnos s profesionalko v klubu 
- dobre tehnične pogoje za delo  
- aktivno sodelovanje članov kluba in njega kot predsednika v �portnih krogih v kraju 

in regiji 
- pozitivno blagovno znamko EAA mitinga 
- relativno velika finančna sredstva, ki jih uspejo pridobiti 
- tradicijo dobrih prireditev ( EP kros, evropski pokal članski reprezentanc, DP in APS 

ter druge tekme,.. ) 
- potreba po več trenerjih in bolj profesionalnem delu z atleti 

 
Dragomir Trajkovič (predsednik-AD Almont) je poudaril: 

- zelo aktivno delo kluba 
- mlade trenerje z enim profesionalcem 
- aktivno izvajanje vseh kategorij tekem 
- relativno dobro pridobivanje sredstev (čeprav generalni sponzor v krizi zmanj�al 

priliv) 
- relativno dobre prostorske pogoje 
- dobro komunikacijo z mediji 
- visok polo�aj kluba v regiji in občini 
- veliko zanimanje otrok 
- potreba po več trenerjih, saj imajo cilj postati eden najmočnej�ih slovenskih klubov 

 
Roman Lazar (predsednik-AK Dom�ale): 

- atletika je zelo dobro ume�čena v Dom�alah in �ir�e 
- klub aktivno deluje na vseh ravneh in področjih 
- odlično sodelovanje z mediji 
- redna udele�ba na večini tekem 
- urejeno delo strokovnega kadra 
- dobra komunikacija z različnimi lokalnimi subjekti  
- dinamična spletn astran kluba 
- ambiciozno zastavljen načrt v prihodnosti 
- dobri prosotrski pogoji 
- dobra ume�čenost pri pridobivanju denarnih sredstev 
- veliko zanimanje mladine 
- potreb bo dodatnem strokovnem kadru 
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Marko Brezigar (predsednik-AD Kladivar): 
- vpra�alnika so �al izpolnili delno 
- v klubu je » primanjkljaj » atletov 
- konkurenca �portov v mestu 
- imajo lasten sodni�ki zbor 
- pogre�ajo bolj vključevanje medijev 
- na TV SLO je potrebno opraviti razgovore za več atletike v programu, tudi pri 

Mednarodni atletski ligi 
- miting je vsako leto organiziran na vi�ji ravni 
- imajo lasten objekt in prostore 
- potreba po strokovnih kadrih 

 
Andrej Jeriček (član UO-AK Krka): 

- atletika je zelo dobro ume�čena v Novem mestu  
- veliko interesa otrok 
- �ola atletike z atletsko abecedo odlično uspeva 
- potreba po dodatnih strokovnih kadrih 
- zelo dobra komunikacija kluba preko elektronskih medijev 
- redna komunikacija z mediji 
- dobro i realno zastavljeni cilji 
- pričakovanja po posodobitvi objekta in posebej izgradnji dvorane 
- relativno dober sponzorski dele� v financah ( 70 %  ) 

 
Mitja Butul (predsednik-AK Koper) je poslal poročilo in razlago, a je manjkal zaradi 
slu�benih obvez, zato poročanja ni bilo. 
 
AD Kronos je poslal poročilo le z nekaj podatki. Predstavnik Petelin zaradi obvez v klubu          
(intenziven vpis otrok) zadnji trenutek opravičil, zato poročilo ni bilo predstavljeno. 
 
Albert �oba (poobla�čeni predstavnik-AD MASS je predstavil AD MASS: 

- veliko te�av pri vodenju (predsednik zbolel, vvse praktično na trenerjih) 
- nujno potrebujejo okrepitve vodstvene strukture 
- velik priliv atletov 
- velik člove�ki potencial, potreba po strokovnem kadru 
- popolno pomanjkanje sponzorjev 
- resni problemi z objektom posebej pri treningu vrhunskih atletov 
- relativno velik dele� finančnih sredstev, od katerih je cca 2/3 sistemskih, med 20-

30% je sredstev AZS 
 
Martin �tefanec (predsednik-AK Panvita): 

- regija je relativno razvejana, zato je potrebno veliko dela za pridobovanje atletov in 
usklajevanje delovanja 

- regija ima relativno slab finančni potencial, a klub prdobi več kot polovico na trgu 
- potrebe po pravem atletskem objektu 
- nara�čanje �tevila članov in mladih ( imajo vse starostne skupine ) 
- aktivno sodelovanje s subjekti v občini 
- predlagajo ustanovitev » Otro�ke atletske �ole pod patronatom AZS » 
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dr. Iztok Ciglarič (predsednik-AK Poljane): 
- resno so pripravili poročilo (tabelarna predstavitev) , saj je lahko zelo dober 

pokazatelj preteklosti in prihodnjih ciljev 
- mestna občina nerazumno funkcionira z sredstvi, zato je klub zaposlene odpustil in 

na�el druge variante 
- klub ima zelo dobro urejeno spletno stran 
- velik interes mladine in potreba po strokovnem kadru 
- sodelovanje s star�i dobroso�lo-pomembna postavitev pristojnosti 
- zdru�enje sodnikov na področju Maribora  
- ambicija postavitev kro�ne dvorane / redni intenzivni pogovori z MO Maribor 
- prenovitev in nadgradnja obstoječega objekta je cilj 
- nara�ča �tevilo reprezentantov  
- malo sistemskih sredstev / več sponzorskih 

 
Andrej �itko (AK Postojna): 

- komaj začel mandat ( nekaj mesecev ) 
- zanimanje otrok veliko in tudi interes �ol 
- velika potreba po izobra�enem kadru 
- ureditev spletne strani nujna za komunikacijo z raznimi subjekti 
- potrebne dodatne investicije na objektu, ki je sicer prenovljen ( za izvedbo večjih 

tekem potrebna namestitev metali�č in nekatere druge opreme ) 
- redna komunikacija z mediji poteka 
- lasten sodni�ki zbor 
- klub je nekoliko zaspal pri kandidiranju na sredstva 
- relativno majhna sredstva nameravamo bistveno povečati 
- ambicija vedno nekaj repezentantov 

 
Branko �erak (AD �tajerska): 
Poročilo ni bilo posredovano vsem prisotnim v papirni obliki, ker je prispelo prepozno, a je 
bilo predstavljeno preko projekcije: 

- odnos s �portno zvezo je �ibak in neustrezen 
- kriteriji za atletiko v Mariboro so slabi, demotivacijski 
- z drugo obliko delovanja ( zdru�evanja ) bi pridobili več sredstev 
- otrok vedno več 
- potreba po kadru  

 
Predsednik AK Triglav je javil svojo zadr�anost in predstavitve ni bilo. 
 
Črtomir �pacapan (predsednik-AK Gorica): 
 
Ker poročilo ni bilo posredovano, je predsednik ustno predstavil glavna izhodi�ča: 

- velik problem v zadnjem letu predstavlja izjemne porats stro�kov objektov 
- ( npr. stadion 800 eur/mesec ) 
- te�ave pridobitev licence za objekt 
- zaradi finančnega polo�aja primorskega gospodarstva je izjmno te�ko pridobivati 

kakr�nakoli sredstva 
- vrhunskim atletom, ki jim niso mogli nuditi dobrih poogojev niso ustavljali pri selitvi v 

druge klube 
- interes otrok / potreba po trenerjih / problem plačilo in konkurenčnost 
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Ob koncu poročanja se je predsednik dr. Peter Kukovica zahvalil za trud in izčrpna 
poročanja. Na kratko je strnil povzetek poročanja: 

- potreba po večji prisotnosti TV SLO (AD Kladivar) 
- infrastruktura pereč problem (Ljubljana) 
- potrebe po kandidaturah na NP�� so nuja (potreb po strokovnih kadrih v vseh 

okoljih) 
- mo�nost F�O kandidatur odprta in odvisna od ustvarjalnosti in ambicij okolja 

(tabori, investicije,..) 
- realne opcije za izgradnjo pokritih dvoran (N. mesto � 2 mio. �e rezervirana na 

M��; Maribor, Ljubljana) 
- pozitivne izku�nje v sodelovanju s �olami negovati in nadgrajevati dalje 
- zastaviti aktivnosti za pridobitev večjega �tevila trenerjev 
- druge akcije 

 
Ker ni bilo dodatne razprave, so bili sprejeti naslednji sklepi: 
 
Sklep 71: 
Klubi bodo AKTIVNO pristopili k kadrovski ojačitvi klubov in dru�tev. 
 
Sklep 72: 
AZS in klubi bodo skupaj pripravili strategijo kandidiranja na področju investicij v 
atletiko v Sloveniji.  
 
Sklep 73: 
AZS in klubi bodo skupaj pripravili strategijo kandidiranja na področju 
NACIONALNIH PANO�NIH �PORTNIH �OL (NP�� ) s ciljem načrtnej�ega in ciljnega 
razvoja atletike mladih v vseh ključnih regijah in atletskih sredinah v Sloveniji.  
 
Sklep 74: 
Klubi bodo pripravili AKTIVNO strategijo kandidiranja na občinska sredstva. 
 
Sklep 75: 
V prihodnje bodo organizirana periodična srečanje med AZS in klubi trikrat letno. 
Predvidoma v naslednjem obdobju kot sledi: 
december 2009, marec 2010, november 2009. Ob srečanjih bomo pregledali 
realizacijo in trende. 
 
Sklep 76: 
Za TV SLO se pripravi predlog dolgoročnega programa sodelovanja. 
 
 
AD.6. Razno          
Ni bilo predlogov. 
 
 
Zaključek: 
 
Podpredsednik mag. Marjan Hudej zadlo�en na AZS za sodelovanje s klubi se je zahvalil za 
aktivno sodelovanje. Poudaril je, da se je sam veliko naučil ob izdelavi poročila in si je kot 
predsednik lahko zastavil jasnej�e cilje kar velja tudi za klub .  
Prepričan je da nas je srečanje motiviralo za nadaljnje uspe�ne korake, nam vlilo novih ambicij ter 
posebej ga veseli nekaj izjemno organiziranih atletskih sredin v Sloveniji, ki jih je potrebno slediti in 
se od njih učiti.  
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Predsednik dr. Peter Kukovica se je ob koncu �e enkrat vsem zahvalil in poudaril, da smo danes 
prvič v zgodovini slovenske atletike k delu pristopili na tak način in deli prepričanje, da je to korak k 
napredku in doseganju odmevnih rezultatov na vseh področjih tudi v prihodnje. 
 
Seja se je zaključila ob 20.35 
 
 
 
 
Ljubljana, 02.10.2009 
 
 
 
 
Zapisal: 
 
Boris Miku� 
Direktor 
Atletska zveza Slovenije 
 
  
          
 
 
  Atletska zveza Slovenije 
                predsednik 
                                                                              dr. Peter Kukovica 
 
 


