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ZAPISNIK
12. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije,
ki je bila v torek 03.11. 2009 ob 17.00 uri v prostorih AZS,
Letališka cesta 33c, 1122 Ljubljana
Prisotni: dr. Peter Kukovica - predsednik, Dušan Prezelj podpredsednik AZS, Janez Aljančič, Igor Topole, Mitja Butul,
Andrej Jeriček, Igor Topole, Robert Teršek, Martin Steiner,
Črtomir Špacapan, Gabrijel Ambrožič, mag. Jurij Novak,
Marjan Gorza, Vladimir Vidmar – člani UO AZS
Opravičeno odsotni: Marjan Hudej, dr. Boris Dular, dr. Iztok Ciglarič,
Novinarji: Darja Ladavac - časopisna hiša Delo, Jože Zidar - STA,
Ostali prisotni: Franc Mikec – član NO AZS
Strokovna služba: Boris Mikuž-direktor, Živa Kravanja-strokovna sodelavka
Predsednik dr. Peter Kukovica je vse prisotne pozdravil ter jih seznanil z
gradivom in predlaganim dnevnim redom.
Ob začetku je bilo prisotnih 12 od 17 članov UO AZS, po 15 minutah pa je bilo
14 prisotnih članov UO AZS.
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika 11. seje UO AZS in evidence sklepov – Boris Mikuž
2. Poročila s tekmovanj v letu 2009 (SP ml.ml., EP do 23 let, troboj
pionirjev, četveroboj mladincev, troboj U-23, reprezentanca Sarajevo, SI
Pescara, poročila GT za leto 2009, mladinske igre treh dežel) – vodje
reprezentanc
3. Analiza Mednarodne atletske lige za veliko nagrado zavarovalnice
» Vzajemna » - Martin Steiner
4. Kategorizacija – Dušan Prezelj
5. Projektno vodenje – dr. Peter Kukovica
6. Pravila koledarske borze 2009 – Gabrijel Ambrožič
7. Strokovni program 2010 – Martin Steiner
8. Kriteriji za » Naj klub leta » - mag. Marjan Hudej
9. Vizija infrastrukture v atletiki – Gabrijel Ambrožič
10. Koncept projekta » Cestni teki in rekreativni teki » - Marjan Gorza
11. Šolska atletika in klubska atletika / možnost in priložnost – Igor Topole
12. Razno
Sklep 77:
UO AZS potrjuje predlagani dnevni red.
1

Boris Mikuž je predstavil zapisnik 11. seje in sklepe, na katere ni bilo pripomb.
Sklep 78:
UO AZS potrjuje zapisnik 11. seje in evidence sklepov 11. seje.
AD 2.
Poročila vodje tekmovanj v letu 2009 (SP ml.ml., EP do 23 let, troboj
pionirjev, četveroboj mladincev, troboj U-23, reprezentanca Sarajevo,
SI Pescara, poročila GT za leto 2009, mladinske igre treh dežel)
Razprava je potekala v smislu potrebnega spodbujanja tako klubov, atletov in
trenerjev h pomembnosti sodelovanja na reprezentančnih nastopih, saj so
pomemben dejavnik pri razvoju slovenske atletike in med drugim tudi pri
pridobivanju kategorizacije.
Janez Aljančič je prepričan, da ima AZS zelo dobro strategijo na tem področju,
kar nam priznavajo tudi druge nacionalne zveze.
Martin Steiner je izpostavil večkratno pasivnost trenerjev pri zagotavljanju
najmočnejših postav reprezentanc.
Sklep 79:
UO AZS potrjuje poročila s tekmovanj.
Sklep 80:
S posameznimi klubi se analizira, zakaj v reprezentanci ni njihovih
atletov.
Sklep 81:
Zaradi pridobivanja kategorizacij se klube informira o pomembnosti
sodelovanja v reprezentancah.
AD 3.
Analiza Mednarodne atletske lige za veliko nagrado zavarovalnice »
Vzajemna »
Mednarodna atletska liga je bila v letu 2009 dobro izpeljana. Medijsko je bila
dobro in profesionalno pokrita.
V letu 2010 je glavna naloga udeležba atletov srednjega razreda, saj se opaža
odsotnost le teh, ki jim je projekt v prvi vrsti namenjen. Dodatno bosta za ligo
štela mitinga v Italiji (Gorica) in v Postojni, saj oba organizatorja zagotavljata
ustrezne pogoje za vstop.
Točkovanje ostaja po istem sistemu. Tuji atleti sodelujejo v celotnem
seštevku.
Predsednik dr. Peter Kukovica je podal informacijo, da je župan mesta
Ljubljane Zoran Janković v pogovoru izkazal zanimanje za miting v Ljubljani v
letu 2010. Razgovor je potekal v smeri zagotavljanja sredstev s strani MOL v
višini 100.000 €.
Sklep 82:
UO AZS se je seznanil z analizo » Mednarodne atletske lige za veliko
nagrado zavarovalnice » Vzajemna ».
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AD 4.
Kategorizacija
Podpredsednik Dušan Prezelj je vsem predstavil izčrpno pripravljeno gradivo.
Kategorizacija je obstojala že v prejšnji državi. Pojasnil je nekatere statistične
pokazatelje in predstavil argumente, da je na nacionalnem nivoju
kategorizacija vse prej kot spremenljiva in prijazna za atletiko kot globalni
šport.
AZS je vložila veliko naporov in pripravila več zelo kvalitetnih dokumentov in
analiz, s katerimi je seznanila OKS. Pred dnevi je izšla na OKS analiza stanja
po sprejetju zadnjega dokumenta pred dobrim letom in AZS je nanj poslala
strokovne podlage in argumente za spremembe.
V razpravi je predsednik dr. Peter Kukovica predlagal, da se sestaneta obe
delovni skupini in da sta hkrati prisotna oba predsednika, tako AZS kot OKS.
Če to ne bi bilo učinkovito, naj se vključijo športniki in tudi mediji.
Prisotni so menili, da je taka pot lahko uspešna, zato podpirajo predloge.
Sklep 83:
UO AZS potrjuje pripravljen dokument s strani delovne skupine AZS na
področju kategorizacije, ki naj se pošlje na OKS-ZŠZ.
Sklep 84:
AZS predlaga OKS delovno srečanje na katerem so s strani AZS
prisotni: predsednik dr. Peter Kukovica, podpredsednik - Dušan
Prezelj, Boris Mikuž – direktor AZS, Martin Steiner - predsednik
strokovnega sveta AZS in Zdravko Peternelj – strokovni delavec AZS.
OKS se pisno predlaga, da delegacijo z njihove strani vodi predsednik
OKS mag. Janez Kocijančič.
Sklep 85:
V kolikor aktivnost ne bo uspela, bo AZS v prihodnje pripravila javno
predstavitev argumentov AZS za spremembe na področju
kategorizacije.
Sklep 86:
Vsi deležniki AZS naj se zavzamejo, da se na vseh tekmovanjih
poskuša vložiti maksimalne napore za pridobivanje kategorizacije.
AD 5.
Projektno vodenje
Pravilnik o projektnem vodenju je predstavil predsednik dr. Peter Kukovica.
Sklep 87:
UO AZS potrjuje predlagani dokument – Projektno vodenje, ki začne
veljati z dnem sprejema na UO AZS.
AD 6.
Pravila koledarske borze 2010
Pravilnik koledarske borze je predstavil predsednik tekmovalne komisije
Gabrijel Ambrožič.
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Predvideni sta dve manjši spremembi:
- taksa ob kandidaturi v višini 15 EUR ostane AZS in se »investira» v »
deficitarna tekmovanja»,
- licitacijski znesek se dviguje minimalno za 100€
Vladimir Vidmar je v razpravi opozoril, da je vsako tekmovanje ocenjeno in bi
bilo morda modro tudi to upoštevati pri kandidaturah za tekmovanja.
Andrej Jeriček je ugotavljal, da je AZS že sedaj denar investirala v sisteme
(tekmovanja), ki so » manj donosni ali atraktivni ».
Gabrijel Ambrožič je v širšem odgovoru pojasnil, da je dosedanjih sistem
pokazal, da vračanje sredstev v sistem pomaga pri organizaciji klubom, ki
imajo s tem relativno večje stroške.
Hkrati pa dodaja še informacijo, da nas lahko gotovo veseli, da je vse več
šolskih stadionov po Sloveniji in da se planira izgradnja nekaterih novih kot: Il.
Bistrica, Rakek, M. Sobota, Pivka, …
Hkrati poteka akcija certifikacije stadionov tudi z namenom kandidature na
sredstva FŠO.
Mitja Butul je predlagal, da AZS razmisli tudi o hoji kot atletski disciplini, saj to
disciplino po njegovem vadi kar nekaj atletov.
Gabrijel Ambrožič je odgovoril, da je pred leti stroka bila zaprošena v tej smeri,
a ni bilo mogoče izpeljati tekem, ker preprosto ni bilo atletov.
Sklep 88:
UO AZS potrjuje Pravila koledarske borze 2010.
AD 7.
Strokovni program 2010
Izčrpno pripravljeno gradivo je predstavil predsednik strokovnega sveta Martin
Steiner.
Vezano na projektno in načrtno delo je predstavil novo strokovno
organiziranost. Poudaril je pomembnejše novosti (priprave AZS, trenerji AZS,
..).
Prav vsi atleti, ki so vključeni v proces treniranja, naj imajo možnost koriščenja
tako medicinske podpore kot ostale ugodnosti za doseganje optimalnih
rezultatov. Obeta se še podpis pogodbe z ortopedskim centrom ArtrosLjubljana, v koordinaciji z bolnišnico Golnik.
Nudena bo pomoč trenerjem pri izobraževanju in vključevanja v trenerske
tabore.
Predsednik dr. Peter Kukovica je v razpravi menil, da ima slovenska atletika
široke temelje in čeprav bi se Primož Kozmus odločil zaključiti kariero, imamo
veliko virov, ki jih je potrebno ustrezno koristiti.
Igor Topole je pohvalil izjemno dobro naravnan program in meni, da je zelo
dobra podlaga za kvalitetno strokovno delo.
Sklep 89:
UO AZS potrjuje Strokovni program 2010.
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AD 8.
Kriteriji za »Naj klub leta»
Boris Mikuž je podrobneje predstavil dokument.
V razpravi so bila izražena mnenja, da je verjetno do 13.11.2009 premalo
časa, da bi zelo objektivno ocenili klube. Večina je menila, naj se rok za to
podaljša in naj ekipa, ki je do sedaj pripravila dokument nadaljuje in povabi
klube k tekmovanju za »NAJ KLUB».
Sklep 90:
UO AZS potrjuje komisijo v sestavi: mag. Marjan Hudej, Roman Lazar
in Boris Mikuž, ki povabi klube k tekmovanju za »NAJ KLUB». V
prihodnje naj pripravi kriterije, kjer bodo klubi tekmovali v treh
področjih:
a.) naj klub v celoti;
b. ) najbolj razvijajoči se klub;
c. ) najbolj finančno-razvojni klub.
AD 9.
Vizija infrastrukture v atletiki
Gabrijel Ambrožič je predstavil temeljito analizo in ključna izhodišča na
področju atletske infrastrukture v Sloveniji. Predstavljeni dokument je prvi tak
v slovenski atletiki.
Posebej je izpostavil, da je v Sloveniji manj znano dejstvo, da imamo na voljo
preko 40 kvalitetnih šolskih stadionov.
Druga pomembna ugotovitev je, da se klubi premalo zavedajo možnosti
pridobivanja sredstev s strani države in skupnega nastopa več subjektov pri
izdelavi projektov in vlaganju kandidatur.
Zanimivo pri tem je, da so bolj uspešne in aktivnejše manjše sredine.
Črtomir Špacapan je opozoril na možnost veliko kandidatur, a je lahko tako
morda manj možnosti za uspeh. Hkrati je poudaril, da se veselijo regionalnega
uspeha, saj bodo prejeli znatna sredstva v namen posodobitve stadiona v Novi
Gorici.
Predsednik dr. Peter Kukovica je razložil, da se je AZS odločila za aktivno
strategijo, saj so tako nedvomno veliko večje možnosti uspeha.
Sklep 91:
UO AZS potrjuje dokument, ki bo vseboval tudi zemljevid regionalne
pokritosti atletike z objekti in na osnovi katerega se nadaljuje projekt
v smeri izboljšanja atletske infrastrukture v Sloveniji in katerega vodja
je Gabrijel Ambrožič.
Sklep 92:
AZS podpira projekt atletske dvorane s krožno stezo v okviru
državnega atletskega centra v Šiški. Gabrijel Ambrožič je s strani AZS
imenovan za vodjo, Srdjan Djordjevič pa je njegov namestnik pri
projektu.
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AD10.
Koncept projekta »Cestni teki in rekreativni teki»
Marjan Gorza je predstavil svoje razmišljanje na področju množičnih tekov.
Njegovo sporočilo je predvsem:
- aktivnosti naj se uskladijo s koledarjem AZS in ustrezno umestijo vanj,
- aktivnosti naj se poveže na regionalnem in državnem nivoju
Sklep 93:
AZS v prihodnje pripravi dokument, s katerim bo predvidela aktivnosti
in odgovorne za povezavo množičnih tekov v Sloveniji ter umeščenost
množične atletike v AZS v prihodnje.
AD 11.
Šolska atletika in klubska atletika / možnost in priložnost
Igor Topole je predstavil poročilo in poglede na tematiko. Podaj je širino
problema in predstavil nekatere aktivnosti, ki so jih izvajali na lokalnem nivoju.
V razpravi se je še enkrat pokazalo dejstvo, da je ključno sodelovanje na
relaciji atletski klub – šola in aktivni pristop atletskih sredin.
Sklep 94:
Na osnovi predstavitve se pripravi dokument, ki bo podpiral sinergično
delovanje klubov in šol ter AZS s ciljem vključitve kar največjega
števila atletskih klubov v sodelovanje s šolami na njihovem področju
ter bo služil kot model sodelovanja med klubom in šolo.
AD 12.
Razno
Predsednik dr. Peter Kukovica je vse prisotne povabil na kongres ZATS
06. – 08.11.2009 Bled ter prireditev NAJ ATLET 2009 13.11.2009.

Seja je bila zaključena ob 20.15 uri.
Zapisala in uredila:
Živa Kravanja in Boris Mikuž

Atletska zveza Slovenije
predsednik
dr. Peter Kukovica
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