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ZAPISNIK
16. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek
17.04.2010 ob 16.30 uri v prostorih Atletske zveze Slovenije - konferenčna
dvorana, Letališka cesta 33c, 1122 Ljubljana
Prisotni: dr. Peter Kukovica - predsednik AZS, Marjan Hudej, Dušan Prezelj podpredsednika AZS, Janez Aljančič, Mitja Butul, Boris Dular, Marjan Gorza,
dr. Iztok Ciglarič, mag. Jurij Novak, Martin Steiner, Tomo Šarf, Andrej Jeriček, Robert
Teršek, Vladimir Vidmar; vsi člani UO AZS
Opravičeno odsotni: Gabrijel Ambrožič, Igor Topole, Črtomir Špacapan
Ostali prisotni: Franc Mikec - član NO AZS, Igor Primc –VAS
Strokovna služba: Boris Mikuž - direktor, Živa Kravanja- strokovna sodelavka
Pričetek seje: ob 16.30 uri
Predsednik dr. Peter Kukovica je vse prisotne pozdravil ter jih seznanil z gradivom in
predlaganim dnevnim redom.
Prisotnih je bilo 14 od 17 članov UO AZS.
V skladu s 36. členom Poslovnika o delu UO AZS je UO AZS bil sklepčen in veljavno
odločal, ker je na seji bilo prisotnih več kot polovica članov UO AZS.
Dnevi red:
Uvodna obrazložitev dnevnega reda je bila dana s strani predsednika dr. Petera
Kukovice. Na predlog podpredsednika Dušana Prezlja, ki je zaradi njegovih drugih
obveznosti zaprosil, da se 3. točka dnevnega reda uvrsti takoj za obravnavo zapisnika,
je predsednik predlagal, da se 3. točka obravnava kot predlaga Dušan Prezelj, kar je
bilo sprejeto.
Tako je bil predlagani dnevni red:
1. Pregled zapisnika 14. seje UO AZS in evidence sklepov ter 15. korespodenčne
seje – Boris Mikuž
2. Kategorizacija – poroča Dušan Prezelj
3. Nastop reprezentance na SP v dvorani v Dohi in EAA Challenge meti ( Arles ) –
poročata Boris Mikuž in Martin Steiner
4. Veteranska atletika 2010 – organiziranost, nastopi - mag. Jurij Novak
5. SP Kamnik 2010 v gorskih tekih – poroča Tomo Šarf
6. Projekti AZS – » Otroška atletska liga » – poroča Martin Steiner
7. Fundacija za šport - ( FŠO ) – poroča dr. Peter Kukovica
8. Članstvo v AZS – poroča dr. Peter Kukovica
9. Vodje reprezentanc v letu 2010 – poroča Boris Mikuž
10. Marketinške aktivnosti AZS ( nagradna igra, Barcelona 2010, Vzajemna,.. ) –
poroča Boris Mikuž
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11. Nastop tujih atletov za Slovenijo – poroča Boris Mikuž
12. Razno – sprejem FIT KLUB / N. mesto
Sklep 122:
UO AZS potrjuje predlagani dnevni red.
Ad. 1
Pregled zapisnika 14. seje UO AZS in evidence sklepov ter 15. korespodenčne
seje – Boris Mikuž
Pregled je podal Boris Mikuž. Na zapisnik ni bilo pripomb.
Sklep 123:
UO AZS potrjuje zapisnik 14. seje UO AZS in evidence sklepov ter zapisnik in
evidenco sklepov 15. korespodenčne seje.
Ad 2.
Kategorizacija – poročal Dušan Prezelj
Podpredsednik Dušan Prezelj je na osnovi obširnega gradiva, ki je bilo posredovano
članom UO AZS, podrobno predstavil težave, ki jih ima atletika s kategorizacijo.
Posebej se je oprl na dejstvo, da je bil ta dokument v preteklosti bistveno bolj
preprost ( v Jugoslaviji ). Vrednotenje rezultatov, kar je za atletiko bistveno, je
izpadlo leta 1992.
Podrobno je opisal posamezna neravnotežja in hkrati pohvalil strokovnega sodelavca
AZS Zdravka Peternelj, ki je ves čas pripravil večino gradiva s statističnimi podatki iz
katerih pa je tudi jasno videti, da klubi ne izkoristijo niti polovice možnosti doseganja
posameznih razredov.
Posebej pomembno pa je dejstvo, da je bil dosežen v pogajanjih z OKS-ZŠZ napredek
v enem bistvenem elementu: mednarodni razred prejmejo vsi atleti z nastopom na
evropskem ekipnem prvenstvu, v kolikor dosežejo najmanj 16. mesto.
Predsednik dr. Peter Kukovica je seznanil UO ASZ, da je ugotovitev, da so snovalci
dokument, ki je v športu eden ključnih, pripravili tako, da je »pisan na kožo« v prvi
vrsti še vedno prav tem športom. ( gimnastika, judo, smučanje,… )
Hkrati je pojasnil, da je pravzaprav sreča, da v pravilih FŠO obstaja klavzula, ki
onemogoča prevelike odmike od preteklega leta, sicer bi AZS kljub velikim uspehom v
letu 2009 prejela bistveno manj sredstev.
Sklep 124: UO AZS nalaga pisarni AZS, da obvesti klube oziroma njihove
predsednike s to problematiko z namenom, da se stanje izboljša, kar lahko
prinaša klubom v okolju, kjer delujejo, večji finančni delež.
Sklep 125:
Delovna skupina UO AZS v sestavi Dušan Prezelj – podpredsednik AZS, Martin
Steiner – predsednik strokovnega sveta AZS, Gabrijel Ambrožič – predsednik
tekmovalne komisije AZS in Boris Mikuž – direktor AZS pripravi dokument, ki
bo dodatno spodbudil klube oziroma njihove predsednike, da se soočijo s to
problematiko in z namenom, da se stanje izboljša v smeri pridobivanja
večjega števila kategoriziranih v vseh razredih.
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Dušan Prezelj je po zaključku točke zapustil sejo.
Ad. 3
Nastop reprezentance na SP v dvorani v Dohi in EAA Challenge meti ( Arles )
– poročala Boris Mikuž in Martin Steiner
Reprezentanca za SP dvorana je bila malo številčna vendar uspešna, saj je nastop
potrebno gledati skozi prizmo globalne razširjenosti atletike.
Žal je bila razprava v dneh pred potovanjem na SP, ki sta jo odprla trener Djordjević
in tudi atletinja Snežana Rodić po razpravi večine članov UO AZS neustrezna in glede
na dejstvo, da sta oba podpisnika pogodb z AZS, je morda sedaj priložnost, da se tudi
po tej poti uredijo odnosi s posamezniki.
Vodja reprezentance v Dohi Boris Mikuž je poročal, da je bilo vzdušje v reprezentanci
sicer zelo dobro in da je bila podpora atletoma strokovno nedvomno ustrezna in
komentarji, ki so bili podani s strani atletinje Snežane Rodić in trenerja Srdjana
Djordjevića niso osnovani na dejstvih.
Velik ( ne edini ) problem atletinje predstavlja nenehno usklajevanje procesa treninga
na relaciji med Kitajsko in Slovenijo.
Posebej moteče je bil odnos atletinje na dan konference za medije ( zamuda,
neustrezna oblačila ) in podobna » težava » je bila ob prihodu, ko je bilo atletinjo
potrebno izrecno zaprositi za nošenje ustreznih oblačil.
Izjemno dobro je bil s strani predsednika strokovnega sveta Martina Steinerja ocenjen
nastop na evropskem pokalu v metih v Arlesu. Navdušuje rezultat Martine Ratej v
metu kopja 65,96m, ki je trenutno drugi na svetu.
Boris Mikuž je podal informacijo na poročilo vodje ekipe g. Vladimirja Keva, ki se
pritožuje o » nezmožnosti komuniciranja z mediji, ker ga AZS ni ustrezno podprla ».
Žal je bil vodja na dan odhoda odsoten s tiskovne konference in tudi ni prevzel
gradiva ter ostalih stvari ( denar, zavarovanje,.. ), tako, da je pisarna to delo »
naložila » trenerju Martine Ratej Andreju Hajnšku. Ob tem je bila odsotna s tiskovne
konference tudi mlada atletinja trenerje Keva – Barbara Špilar.
Zadolži se Primc Igorja ,da se pogovori z atletinjo Snežano Rodić in trenerjem
Srdjanom Dordjevičem ter jima prenese sporočilo sklepa UO AZS;
Sklep 126:
UO AZS potrjuje poročila SP v dvorani v Dohi in EAA Challenge meti Arles z
predstavljenimi pripombami.
Sklep 127:

V primeru ponovitve podobnih nespoštovanj pogodbe med AZS ter
atletinjo Snežano Rodić in trenerjem Srdjanom Djordjevićem, bo AZS
uporabila določila pogodb in odtegnila sredstva.
Ad. 4
Veteranska atletika 2010 – organiziranost, nastopi - mag. Jurij Novak
Član UO AZS mag. Jurij Novak je predstavil veteransko atletiko in pobudo o
spoznanju, da je veteranska atletika tudi zelo tekmovalna atletika in da je to vedenje
zelo pomembno.
Veteranska atletika si želi uradnega priznanja, da je njen sistem uradni sistem tekem
v sistemu AZS; to bi utegnilo pomeniti celo več sredstev v posameznih sredinah.
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Za zglede lahko vzamemo nekatere druge države njihovo aktivnost na tem področju.
Člani UO AZS so v veliki večini menili, da AZS veteransko aktivnost dobro podpira
( servis na različnih področjih, plačilo meritev na DP, določena finančna sredstva, … )
in da je tekmovalni sistem AZS uradni tekmovalni sistem, ki zajemna tako
atletiko na stadionu, kot atletiko v krosu, cestnih tekih, gorskih tekih kot
veteransko atletiko in druga področja. ( Knjižica » Strokovna dejavnost
Atletske zveze Slovenije v letu 2010 » - str. 17 in 18 )
Direktor Boris Mikuž je prisotne seznanil, da je AZS na FŠO pridobila preko razpisa
določena sredstva za promocijo atletske rekreacije in določena sredstva za redno
vadbo na področju veteranske atletike, ki pa jih je mogoče koristiti le namensko.
UO AZS daje tudi polno podporo dejavnosti na področju veteranske atletike in je
prepričan, da je to pomembno atletsko gibanje, ki pa naj temelji na osebni in
prostovoljnem pripadnosti tej pojavni obliki, kjer ni cilj samo zbiranje sponzorskih
sredstev ter tekmovalni uspehi.
Sklep 128:
UO AZS potrjuje koriščenje sredstev s strani FŠO, ko jih predvideva pogodba
med AZS in FŠO. Za izvedbo aktivnosti je najbolj odgovorna ZAVS. ( Zveza
atletskih veteranov Slovenije )
Ad. 5
SP Kamnik 2010 v gorskih tekih – poroča Tomo Šarf
Tomo Šarf je predstavil zahtevne priprave na svetovno prvenstvo v gorskih tekih, ki
bo septembra 2010. Vse priprave potekajo po načrtih. V mesecu aprilu je bila na AZS
tiskovna konferenca za medije, kjer je bila predstavitev prvenstva v prisotnosti
predsednika AZS dr. Petra Kukovice, župana občine Kamnik Tone Smolnikarja in
predsednika organizacijskega odbora Dušana Papeža.
Prav tako so bili prisotni najboljši slovenski gorski tekači, ki so predstavili svoja
pričakovanja.
Med partnerji je bila podpisana ustrezna pogodba.
Sklep 129:
UO AZS potrjuje predstavljene usmeritve organizacijskega odbora SP Kamnik
2010 v gorskih tekih.
Ad. 6
Projekti AZS – » Otroška atletska liga » – poroča Martin Steiner
Martin Steiner predsednik Strokovnega sveta AZS je predstavil projekt, ki bo potekal
v 14 slovenskih mestih in bo predvidoma omogočil tekmovanje številnim mladim v
sistemu, ki ne bo temeljil na čistih atletskih disciplinah, temveč bo upošteval širino in
prednosti bogate motorične ponudbe.
V projektu bodo partnersko sodelovali AZS in klubi s trenerji mlajših kategorij.
Finalna tekma je predvidena oktobra v Domžalah.
Sklep 130: UO AZS potrjuje projekt » Otroška atletska liga » in nalaga
Strokovnemu svetu AZS in pisarni AZS, da ga skladno s predlaganim
programom začnejo izvajati.
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Ad. 7
Fundacija za šport - ( FŠO ) – poroča dr. Peter Kukovica
Predsednik dr. Peter Kukovica je podrobno opisal način pridobivanja sredstev ter
pogoje, ki jih ima FŠO. Ker so po mnenju mnogih strokovnjakov in članov Sveta FŠO,
ti kriteriji izrazito neuravnoteženi zaradi zasnove ob začetku delovanja FŠO, je
mnenja, da je nujen korak v smer večjega uravnoteženja delitve sredstev, saj je še
vedno primer, ko SZS ( Smučarska zveza Slovenije ) prejme več sredstev kot
nekatere ugledne nacionalne zveze skupaj. ( npr. Atletska zveza Slovenije,
Košarkarska zveza Slovenije, … )
Analitično je s pomočjo projekcij pokazal najbolj bistvena razmerja v slovenskem
športu in med posameznimi športi ter posameznimi sklopi.
Prepričan je, da je AZS dobro kandidirala in dosegla zelo dober rezultat ( skupaj
489.778 EUR ), ki pa bi dejansko moral biti glede na uspehe in težo atletike še večji.
Posebej je vesel, da se je atletika aktivneje vključila v kandidiranje na sredstva za
infrastrukturo. Navedel je primer N. mesta, Radovljice, N. Gorice… . Opazen je korak
sodelovanja med AZS in kandidati na terenu in temu je potrebno posvetiti vso
pozornost v prihodnje.
Verjame, da bomo v naslednjem obdobju uspeli na tem področju napraviti še korak
navzgor.
Razpravljalci so se strinjali, da je bilo pridobivanje sredstev zelo dobro in da gre
nadaljevati delo v tej smeri. Hkrati so ugotovili, da je potrebno nadaljevati s
predlogom za bolj uravnotežen pravilnik razdeljevanja sredstev.
Sklep 131: UO AZS potrjuje izvedbo vseh projektov za katera prejme AZS
sredstva FŠO.
Projekti se morajo izvesti v skladu s kandidaturo in skladno s pogodbami ter
v okviru predvidenih sredstev.
Izvajalci so dolžni pripraviti ob zaključku projekta ustrezna poročila, ki jih
mora AZS posredovati FŠO.
Ad 8.
Članstvo v AZS – poroča dr. Peter Kukovica
Predsednik dr. Peter Kukovica je v uvodu ugotovil, da je prejšnja točka dovolj
povezana s točko št. 8., saj članstvo v nacionalnih zvezah in tudi v klubih na terenu
marsikje predstavlja pomembno utež za pridobitev sredstev.
Ker je poslanstvo AZS načrtno razširjanje atletike, razvijanje atletske stroke in
sistematično zagotavljanje širitve atletske kulture z organizacijo tekmovanj, ter delo z
atleti na vseh nivojih delovanja in organiziranja, je ključnega pomena,da so v klube
zajeti vsi delujoči na posameznem področju in je zelo pomembno, da je na AZS
registrirano kar največ članov.
Predlaga, da se preko člana UO AZS dr. Borisa Dularja preveri in ustrezno pripravi
formalni postopek registracije članov v sistem AZS z namenom doseči enega največjih
članstev v Sloveniji med nacionalnimi zvezami.
Sklep 132: UO AZS nalaga pisarni AZS, da pripravi informacijo za klube in
njihove predsednike v katerem jih povabi k povečanju članstva z naslednji
argumenti:
1. večje članstvo predstavlja večjo moč organizacije
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2. večje članstvo pomeni potencialno več zainteresiranih posameznikov za
atletiko
3. večje članstvo pomeni neposredno večji dotok denarja
Sklep 133:
Skupaj z dr. Borisom Dularjem pisarna AZS analizira obstoječe dokumente o
registraciji in pripravi optimalni formalni postopek za registracijo.
Ad. 9
Vodje reprezentanc v letu 2010 – poroča Boris Mikuž
Direktor Boris Mikuž je predstavil usklajen dokument, ki predvideva vodje
reprezentanc preko celega leta 2010.
Najpomembnejše tekme v letu 2010 bodo vodili:
EP Barcelona – Španija
SP mladinci Moncton – Kanada
Evropsko ekipno prvenstvo – Budimpešta – Madžarska

dr. Boris Dular
Martin Steiner
Črtomir Špacapan

Predlog Toma Šarfa, da se v bodoče razširi seznam in doda še vodje za gorske teke in
veterane je bil s strani UO AZS podprt.
Sklep 134: UO AZS potrjuje vodje reprezentanc, kot je predstavljeno v
dokumentu.
Ad. 10
Marketinške aktivnosti AZS ( nagradna igra, Barcelona 2010, Vzajemna,.. ) –
poroča Boris Mikuž
Direktor Boris Mikuž je predstavil predvidene aktivnosti na tem področju, ki zajemajo
predvsem naslednje:

1. nagradna igra AZS in časopisa EKIPA ter sponzorjev AZS
2. radijske oddaje o atletiki z nagradno igro ( Radio Slovenija )
3. zakup TV pravic ( EP Barcelona, evropsko ekipno prvenstvo
Budimpešta,… )
Cilji omenjenih akcij so:
-

prepoznavnost slovenske atletike
popularizacija atletike
prepoznavnost sponzorjev in donatorjev Atletske zveze Slovenije
usmerjanje pozornosti k EP BARCELONA 2010 EVROPSKEMU
EKIPNEMU PRVENSTVU v Budimpešti

Razpravljalci so se strinjali, da je potrebno na tem področju biti zelo aktiven in da je
predstavljeni program nastavljen zelo ambiciozno.
Sklep 135: UO AZS potrjuje predvidene marketinške aktivnosti AZS.
Ad. 11
Nastop tujih atletov za Slovenijo – poroča Boris Mikuž
Po predstavitvi s strani direktorja AZS Borisa Mikuža, ki je prisotne seznanil, da je
vedno večje število atletov in tudi trenerjev izrazilo zanimanje za delo v slovenski
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atletiki tudi z možnostjo pridobitve slovenskega državljanstva. Slovenska atletska
zveza in slovenska atletika uživata status urejene, ambiciozne in uspešne
organizacije.
Pojasnil je, da so bili že narejeni določeni pogovori v tej smeri ( tudi n SP Doha ), kjer
so bile analizirane potencialne koristi za slovensko atletiko. ( ena od njih je npr.
pridobitev statusa mednarodnega razreda za celo reprezentanco )
Sklep 136: UO AZS potrjuje predvidene vključitve tujih atletov v slovensko
atletiko, s ciljem, da slovenska atletika pridobi višji formalni status skozi
sistem financiranja in s ciljem, da se dvigne nivo strokovnega znanja na
posameznih področjih.
Ad. 12
Razno – sprejem FIT KLUB / N. mesto
Direktor Boris Mikuž je seznanil člane UO AZS, da je FIT KLUB iz N. mesta predložil
ustrezno dokumentacijo za sprejem v članstvo AZS.
Prav tako je člane UO AZS seznanil z informacijo o izbrisu AK Betnave iz registra
društev v UE Maribor, ki jo je AZS prejela s strani društva.
Sklep 137: UO AZS potrjuje sprejem FIT KLUB iz Novega mesta za člana AZS.
Sklep 138: UO AZS se je seznanil z informacijo, da je AK Betnava izbrisan iz
registra društev UE Maribor in tako ni več član AZS.
Seja zaključena 19.25 uri
Zapisala in uredila:
Živa Kravanja, Boris Mikuž
Ljubljana, 28.04.2010

Atletska zveza Slovenije
predsednik
dr. Peter Kukovica
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