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ZAPISNIK
17. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije,
ki je bila v torek 25.05.2010 ob 17.00 uri
v prostorih Atletske zveze Slovenije
Prisotni: dr. Peter Kukovica-predsednik AZS, mag. Marjan Hudej, Dušan
Prezelj-podpredsednika AZS, Janez Aljančič, Gabrijel Ambrožič, Mitja
Butul, dr. Boris Dular, Marjan Gorza, Martin Steiner, Tomo Šarf,
Črtomir Špacapan, Robert Teršek, Vladimir Vidmar - UO AZS
Opravičeno odsotni: dr. Iztok Ciglarič, Andrej Jeriček, mag. Jurij Novak,
Igor Topole,
Ostali prisotni: Franc Mikec - član NO AZS,
Strokovna služba: Boris Mikuž – direktor AZS, Živa Kravanja – strokovna sodelavka
AZS
Predsednik dr. Peter Kukovica je prisotne pozdravil ter jih seznanil z gradivom in
predlaganim dnevnim redom.
Prisotnih je bilo 13 od 17 članov UO AZS.
Predsednik je predlagal, da se na dnevni red umesti kot 5. točko poročilo NO AZS in pod
točko Razno na predlog člana UO AZS Toma Šarfa informacija o reviji Atletika ter na
predlog Dušana Prezlja informacija s seje IO OKS-ZŠZ.
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.
Predlog dnevnega reda:
1. Pregled zapisnika 16. seje UO AZS in evidence sklepov ter 16. seje
2. Nastop reprezentance mlajših mladincev – Moskva - kvalifikacije za mladinske
olimpijske igre
3. Nastop na evropskem ekipnem atletskem prvenstvu v Budimpešti
4. Revidirano letno poročilo za leto 2009 in finančno poročilo za leto 2009
5. Program AZS za leto 2010 in finančni načrt za leto 2010
6. Redna letna Skupščina AZS
7. Pravilnik o priznanjih
8. Razno
Sklep 139:
UO AZS potrjuje predlagani dnevni red.
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AD 1
Pregled zapisnika 16. seje UO AZS in evidence sklepov ter 16. seje – Boris
Mikuž
Na zapisnik ni bilo pripomb z izjemo Dušana Prezlja, ki je predlagal da se v zapisnik
vnese še dodatno pojasnilo vezana na kategorizacijo.
S strani OKS-ZŠZ predlog koncepta Atletske zveze Slovenije, ki bi upošteval norme za
velika tekmovanja ni bil sprejet.
Sprejeti pa so bili naslednji predlogi, ki pomenijo nekoliko boljše izhodišče:
- namesto B norme IAAF za OI in SP za pridobitev mednarodnega razreda upošteva
uvrstitev do 64. mesta na top listi IAAF
- za pridobitev perspektivnega razreda uvrstitev do 30. mesta na top listi EAA za
ml. člane
- ker za ml. mladince ne obstaja top lista EAA, se upoštevana top lista IAAF, ki
atlete razvršča do 20 mesta
- pridobitev mednarodnega razreda za uvrstitev do 16. mesta na ekipnem EP
Sklep 140:
UO AZS potrjuje zapisnik 16. seje UO AZS in evidence sklepov 16. seje UO AZS
z zapisanimi spremembami.
AD 2
Nastop reprezentance mlajših mladincev – Moskva - kvalifikacije za mladinske
olimpijske igre – poročal je Martin Steiner
Reprezentančni nastop je bil izjemno uspešen. V Moskvo je na kvalifikacije potovalo 11
atletinj in 14 atletov. Skupaj 25, ki so dosegli 10 finalnih uvrstitev, številne osebne in
državne rekorde. Najbolje so se uvrstili Eva Vivod-kopje 46,17m-drugo mesto ter Žan
Rudlof 1000m -2:26,48, ki je izboljšal osebni rekord za štiri sekunde ter zasedel tretje
mesto; Mišmaš Maruša-400m ovire z 1:00,73- kar je osebni rekord in četrto mesto;
Jaka Žulič v metu diska 54,74-osebni rekord in sedmo mesto. Vsi 4 omenjeni so se
uvrstili v nadaljnje tekmovanje na OI Mladih, ki bodo v Singapurju od 14.-26. avgusta
2010.
Razpravljalci so pohvalili velik uspeh mladih atletov; Janez Aljančič je pri tem poudaril,
da je izjemna kvaliteta, če atleti dosegajo DR in osebne rekorde na večjih tekmah.
Sklep 141:
UO AZS potrjuje prvo poročilo z nastopa mlajših mladincev v Moskvi in nalaga
Strokovnemu svetu AZS, da pripravi končno natančno analizo po nastopu naših
atletov na MOI v Singapurju.
AD 3
Nastop na evropskem ekipnem atletskem prvenstvu v Budimpešti – poročal
Martin Steiner
Martin Steiner je predstavil potencialne kandidate za nastop na 2. evropskem ekipnem
prvenstvu 1. lige, ki bo 19. in 20. junija v Budimpešti.
Predstavil je širši spisek, ki žal zajema tudi precej atletov, ki morda zaradi poškodb,
bolezni in drugih objektivnih razlogov ne bodo mogli nastopiti.
Trenutek je pravi, da se spodbudi mlade atlete in jih vključi v člansko reprezentanco.
Pri tem tekmovanju je zelo pomembno, da se ne odstopa, saj vsak rezultat prinese
točko in s tem boljšo uvrstitev reprezentance ter posledično kategorizacijo državnega
oziroma mednarodnega razreda.
Cilj je preseči uvrstitev iz leta 2009.
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Razpravljalci so se strinjali, da je potrebno sicer vključevati mlade atlete, a da je hkrati
potrebno poiskati vzroke za tako velike (glede na poročanje) razlike med načrtovanim
nastopom in nastopom, kjer bo očitno odsotnih kar nekaj zelo kvalitetnih atletov. Na
posebno vprašanje glede dela s štafetami (Mitja Butul), je predsednik strokovnega sveta
Martin Steiner odgovoril, da za to obstaja poseben program in sredstva ter, da sta
neposredno odgovorna za program trenerja: Andrej Jeriček in Albert Šoba.
Sklep 142:
UO AZS nalaga Strokovnemu svetu AZS, da naredi vse korake, da na evropskem
ekipnem prvenstvu v atletiki slovenska reprezentanca nastopi z najmočnejšo
postavo in preseže uvrstitev iz leta 2009.
AD 4.
Revidirano letno poročilo za leto 2009 in finančno poročilo za leto 2009 –
poročal dr. Peter Kukovica
Predsednik je poudaril uspešno delovanje v preteklem letu in nedvomne zelo dobre
tekmovalne dosežke, kar smo že analizirali v preteklosti.
AZS je nadaljevala s podporo in sodelovanjem s klubi v kar je vložila kar
524.549€, kar je 46,36% letnega proračuna.
Prihodki AZS so bil v letu 2009 1.128.988,77€ in odhodki 1.124.066,17€ ter posledično
4.922,06 presežka. Davek je bil 718,07€, torej je bil čisti presežek 4.204,53€.
Realizirana so bila načrtovana sredstva s strani FŠO, MŠŠ, ter EAA, IAAF in ZATS.
Predsednik se je zahvalil vsem za aktivno podporo, sodelovanje in pomoč pri zgoraj
navedeni realizaciji in doseganju zadanih ciljev, ter ustvarjanju sodobnih pogojev za
slovensko atletiko.
Po prepričanju predsednika je atletika še bolje pozicionirana v slovenskem prostoru in
velaj za organizirano, rezultasko uspešno in dinamično organizacijo.
Poročilo neodvisne revizorke, ki je v gradivu, potrjuje resničen in pošten prikaz
finančnega stanja Atletske zveze Slovenije na dan 31.12.2009, ter njenega poslovnega
izida za tedaj končano leto, v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi.
Predsednik je posebej poudaril dejstvo, da so vsi večji sponzorji ostali z AZS.
Poslovno poročilo je skladno z revidiranimi računovodskimi izkazi.
V razpravi so prisotni člani UO AZS večkrat pohvalili delovanje predsednika AZS z
razpravo, da je ohranitev takšnega finančnega stanja na osnovi zares težke
gospodarske situacije zavidanja vredno.
Vladimir Vidmar je predlagal, da se vnese popravek k programu ZASS.
Predsednik je v odsotnosti predsednika NO AZS Primoža Hainza informiral prisotne
o poročilu, ki so ga prejeli in iz katerega je razvidna pohvala NO AZS na delovanje
AZS in rezultate na mnogih področjih (rezultati, denar, organiziranost,... ) Ker
je bilo iz poročila razvidno, da je član NO Franc Mikec imel nekatere pripombe na
delovanje, ga je predsednik dr. Peter Kukovica povabil, da lahko UO AZS pojasni svoje
pripombe in poglede, saj ne bi bilo dobro, da se za leto 2009 poročanje zaključi z
obtožbami na račun vodstva, potem ko so rezultati nedoumni in vsa poročila to
potrjujejo.
Franc Mikec svojih pripomb ni pojasnil.
Na pripombe se je odzval podpredsednik mag. Marjan Hudej, ki je menil, da je potrebno
pozitivno in vzpodbudno delovanje ter deliti veselje ob uspehih in to ne samo
rezultatskih. Kritika je dobrodošla, kritiziranje brez argumentov pa ne prispeva k boljšim
rešitvam.
Posebej je izpostavil revijo »Atletika» okrog katere je bilo precej besed in predlaga, da
še enkrat ne ustvarjamo »predhodnih napetosti», saj bo že naslednja številka pokazala
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bistveno drugačno vsebino, ob tem pa ni nepomemben bistveno večji doseg revije, ki je
sedaj cca 80.000 bralcev ob cca 15.000 natisnjenih izvodih. Predlaga, da se o tem
niti ne razpravlja pod točko razno, ampak preprosto počaka na izid revije.
Dr. Boris Dular je poudaril sicer neodvisno vlogo NO AZS in hkrati menil, da se tak
organ ne spušča v »strokovne in tehnične podrobnosti na posameznih področjih».
Gabrijel Ambrožič je predlagal naj član NO AZS Franc Mikec individualne težave rešuje
drugje in ne preko NO AZS.
Sklep 143:
UO AZS potrjuje letno poročilo za leto 2009 in finančno poročilo za leto 2009 in
se seznanja s poročilom neodvisne revizorke.
AD 5.
Program AZS za leto 2010 in finančni načrt za leto 2010 – poročal dr. Peter
Kukovica
Predsednik dr. Peter Kukovica je sistematično predstavil » Program AZS za leto 2010«.
Posebej je poudaril, da je zasnovan na aktivnostih, ki jih AZS že izvaja ter na nekaterih
novih projektih, ki jih uvajamo.
Velik poudarek bo AZS namenila predvsem dvema segmentoma:
- sodelovanju s klubi
- infrastrukturi
Nov je projekt »Otroška atletska liga», katerega prave rezultate bomo videli že
prihodnje leto.
Načrtujemo močan investicijski ciklus (Ljubljana, Maribor, Novo mesto, Radovljica,
Koper, ...), pri čemer so nekateri objekti tik pred dokončanjem.
V predlogu finančnega načrta je najprej poudaril, da je ta rekordno načrtovan, a
hkrati je bilo upoštevano, da se gospodari racionalno, da so atleti in trenerji
prioritetno podprti in podprti tako kot v preteklem letu, ne glede na neugodne
gospodarske kazalce.
Finančni načrt za leto 2010 predvideva 1.198.000,00 € odhodkov, kar predstavlja 11%
več kot v letu 2009.
Deleži prihodkov, ki jih planiramo so: s strani Ministrstvo za šolstvo in šport pričakujemo
24%, s strani Fundacije za šport 39% in s strani sponzorjev 37%.
Posebej je izpostavil posebne postavke za ZATS (5.000 EUR); ZASS (10.000 EUR); SP
KAMNIK (4.000 EUR) in EP Barcelona, ki so namenjene opremljanju na posameznih
segmentih.
V poročanju je izpostavil še načrt AZS, da se sreča z župani največjih mest (Celje,
Koper, Ljubljana, Maribor, ....) z predlogi za tesno sodelovanje in razvoj atletike ter
namero, da se za dokončni odkup poslovnih prostorov nameni 43.000 EUR.
V kratki razpravi so razpravljalci predvsem pohvalili načrtovane aktivnosti, smele
finančne načrte in vlaganja na nekatera področja (ZASS, ZATS, ... ) in zelo povečana
aktivnost na investicijskem področju.
Sklep 144:
UO AZS potrjuje Program AZS za leto 2010 in finančni načrt za leto 2010.
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AD 6.
Redna letna Skupščina AZS – poročal dr. Peter Kukovica
Predsednik dr. Peter Kukovica je predstavil dnevni red Skupščine, ki so ga člani UO AZS
predhodno prejeli z gradivom, ter predlagal, da bi bil ustrezen termin 15. junij 2010. Za
vodenje Skupščine AZS je predlagala dr. Boris Dularja, ki je to tudi potrdil.
Sklep 145:
UO AZS potrjuje datum Skupščine AZS za 15. junij 2010 in dnevni red
Skupščine AZS.
AD 7.
Pravilnik o priznanjih – poročal dr. Boris Dular
V uvodni besedi je dr. Boris Dular natančno predstavil Pravilnik o priznanjih in njegovo
prihodnjo vlogo. Hkrati je s primeri predstavil nekatere predlagana novosti. Predvsem je
menil, da nov dokument omogoča širši zajem športnih delavcev na terenu in daje
ustreznejša izhodišča za nagrajevanje prizadevnih delavcev ter vseh dosežkov.
V razpravi je bilo predlaganih nekaj manjših sprememb, ki se jih vključi v dokument.
Razpravljalci so se strinjali, da je dokument zelo dobro usmerjen in da bo veliko bolje
omogočal pripraviti uravnotežene predloge za nagrade.
Sklep 146:
UO AZS potrjuje Pravilnik o priznanjih z predlaganimi dopolnitvami.
AD 8.
Razno
Dušan prezelj je predstavil izhodišča, ki jih OKS-ZŠZ pri ustvarjnaju novega Pravilnika o
športu 2011-2020. OKS-ZŠZ si želi povečati težo večjih in upešnejših nacionalnih zvez.
Hkrati je predlagal, da AZS poda svoje razmišljanje, saj Pravilnik še ni bil sprejet.
Kratko je pojasnil tudi delovanje na področju Antidopinške komisije.
Boris Mikuž, direktor AZS je pojasnil, da delovanje na področju Antidoping programov
OKS-ZŠZ ni najbolj jasno začrtano. Na januarskem sestanku je bila razprava
(prisotni predsednik AK AZS dr.Tadej Malovrh, direktor AZS Boris Mikuž ter predsednik
TK AZS Gabrijel Ambrožič ), ki nobenega resnega poznavalca ni prepričala v neodvisnost
in strokovnost delovanja te komisije. Žal so se v tej razpravi omenjale » bolj rizične »
zveze, kar je že v štartu diskriminatorno. Najmanj » rizične » so seveda vedno tiste, ki
ne vlagajo na to področje in takih je največ. Žal so vsa javna sredstva na tem področju
omejena s tem, da jih lahko ekskluzivno koristi le OKS-ZŠZ. Za neodvisno delovanje, bi
moralo ta del prevzeti ustrezno resorno (Ministrstvo za zdravje) ministrstvo.
Gabrijel Ambrožič je podprl to oceno in dejal, da je neodvisnost resnično mogoča le na
predlagani način. Če nacionalni zvezi niso zagotovljena sredstva za edukacijo, potem od
njih res težko pričakujemo učinkovito delo.
Sklep 147:
AZS naslovi pismo za neodvisno Agencijo na področju antidopinga na MŠŠ,
OKS-ZŠZ in na Ministrstvo za zdravje.
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Seja je bila zaključena ob 19.40.

Zapisala in uredila:
Živa Kravanja, Boris Mikuž

Atletska zveza Slovenije
predsednik
dr. Peter Kukovica
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