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ZAPISNIK 
 

20. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, 
ki je bila v ponedeljek, 19.07.2010 ob 17.00 uri v prostorih AZS 

 
Prisotni: dr. Peter Kukovica-predsednik AZS, mag. Marjan Hudej, Gabrijel Ambrožič, 

dr. Iztok Ciglarič, Mitja Butul, Marjan Gorza, Martin Steiner, Andrej Jeriček, 
Tomo Šarf,  Črtomir Špacapan (od 2. točke dalje ), Robert Teršek, Vladimir 
Vidmar - UO AZS 

Opravičeno odsotni: Dušan Prezelj - podpredsednik, Mitja Butul, dr. Boris Dular, 
Janez Aljančič, mag. Jurij Novak, Igor Topole                                          
Strokovna služba: Boris Mikuž – direktor AZS 
Pričetek seje: ob 16.30 uri 
 
Predsednik dr. Peter Kukovica je prisotne pozdravil ter jih seznanil z gradivom in 
predlaganim dnevnim redom.  
Prisotnih je bilo 10 od 17 članov UO AZS. 
Predsednik je predlagal, da se točko 3. dopolni z dodatkom ...« in Pravila OKS-ZŠZ ( 
vsi prisotni so jih prejeli tudi v pisni obliki) 
Prisotni so predlagali, da se pod razno obravnava: 

- SP GT Kamnik (Tomo Šarf) 
- DP Velenje (mag. Marjan Hudej) 

 
 
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 17. seje UO AZS in evidence sklepov ter 17. seje ter 18. 
     in 19. korespodenčne seje – Boris Mikuž 
2. EP Barcelona 2010 – poroča Martin Steiner 
3. Nacionalni program športa v RS 2011 – 2020 – poroča Dušan Prezelj 
4. Razno – SP mladinci – Moncton – poroča Martin Steiner 

- POI London 2012 ( kriteriji; predlogi pogodbe, .. ) – poroča Martin 
Steiner 

 
Sklep 150: 
UO AZS potrjuje dnevni red vključno z dodatnimi predlogi. 
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AD 1. 
Pregled zapisnika 17. seje UO AZS in evidence sklepov ter 17. seje ter 18. in 
19. korespodenčne seje in evidence sklepov 18. in 19. korespodenčne seje 
 
Na zapisnik ni bilo pripomb. 
 
Sklep 151: 
UO AZS potrjuje zapisnik 17. seje UO AZS in evidence sklepov 17. seje ter 
zapisnika 18. in 19. korespodenčne seje in evidence sklepov 18. in 19. 
korespodenčne seje. 
 
AD 2. 
EP Barcelona 2010 
 
Predsednik strokovnega sveta AZS Martin Steiner je predstavil reprezentanco za 
nastop na EP v Barceloni. Predstavil je cilje nastopa in ključne momente v 
pričakovanem nastopu. Širina daje veliko optimizma in čeprav je kar nekaj atletov 
vrhunske atletske selekcije poškodovanih, ni razloga za pesimizem. 
 
Prvič je AZS vstopila na evropsko prvenstvo z ekipo maratona in štafet, kar je 
nedvomno dobra poteza. 
 
Predsednik AZS dr. Peter Kukovica je pojasnil, da razume širino ekipe kot razvojni 
korak za slovensko atletiko in priložnost za nekatere atlete, ki sicer morda teh 
možnosti ne bi imeli. 
Vsekakor pa poudarja stremljenje k realizaciji ciljev. 
Prisotni so v kratki razpravi poudarili pomen razumevanja AZS za nastop širše ekipe in 
hkrati bojazen zaradi poškodb nekaterih naših najboljših, kar pomeni, da proces 
treninga ne poteka optimalno. 
 
Sklep 152: 
UO AZS potrjuje reprezentanco in spremstvo za EP v BARCELONI ter cilje in 
finančne pogoje. 
 
AD 3. 
Nacionalni program športa v RS 2011 – 2020 in Pravila OKS-ZŠZ 
 
V odsotnosti podpredsednika Dušana Prezlja je osnovne poglede in dejstva predstavil 
predsednik dr. Peter Kukovica.  
V širši razpravi je bilo izpostavljeno mnenje, da se bi bilo morda učinkoviteje, če bi se 
Pravila in NPŠ 2011 – 2020 sprejemala po volitvah OKS-ZŠZ, ki bodo decembra 2010. 
Prevladalo je tudi mnenje, da je amandmajsko predlaganje manj učinkovito, saj je 
pripomb na gradivo kar precej (investicije, NPŠ, antidoping program, itd…). 
 
Direktor Boris Mikuž je menil, da je več področij, na katerih bi morali oba dokumenta 
v štartu zasnovati drugače. Ni običajno, da isti predlagatelj naredi dokument, ga 
analizira in naredi novega, pri čemer smo povabljene NPŠZ le kot subjekti, ki lahko 
damo pripombe na dokument (torej ne aktivni ustvarjalci). 
 
Gabrijel Ambrožič je posebej poudaril, da gotovo ni dobro rešeno področje investicij, 
ob » ignoriranju » predlogov, ki smo jih posredovali. 
 
Dr. Iztok Ciglarič je menil, da dokument ne opredeljuje, kako se bodo realizirali 
zapisani projekti ali strategije. Po njegovem je bistveno prezrt finančni vidik, a seveda 
je mogoče brez tega zapisati marsikaj neuresničljivega.  



 3 

 
Sklep 153: 
UO AZS zastopa stališče, da se Pravila OKS-ZŠZ in NPŠ 2011-2010 
sprejemajo celovito in ne amandmajsko. 
 
Sklep 154: 
UO AZS predlaga, da Dušan Prezelj predstavi ključne razlike med starimi in 
novimi Pravili ter NPŠ 2011 – 2020 in katere točke kot vitalne predlagamo. 
Dr. Iztok Ciglarič se vključi v aktivnosti priprave predlogov in predvsem na 
področju NPŠ 2011 – 2020 predlaga bistvene elemente, ki bi jih kazalo 
vgraditi v ta dokument. 
 
AD 4. 
Razno 
- SP mladinci – Moncton 
- POI London 2012 ( kriteriji; predlogi pogodbe, .. ) 
 
Podpredsednik mag. Marjan Hudej je prisotne kratko seznanil z mednarodnim 
mitingom v Velenju in zahtevno organizacijo. Posebej je izrazi veselje, da je lepo 
uspelo tudi DP za člane. Pogrešal je le še kakšnega člana iz UO AZS, saj je po 
njegovem to tekma, ki ji moramo dajati podporo (ni edina) tudi s svojo prisotnostjo. 
Navzoče je seznanil z jesenskim obiskom evropske atletske zveze glede projekta EP 
kros – Velenje 2011 . 
Tomo Šarf je seznanil navzoče z uspešnimi pripravami na SP GT Kamnik 2010. Veseli 
vest, da bo udeleženih okrog 40 držav in morda ena ali dve opazovalki. Predvsem 
logistika predstavlja izjemne napor. 
 
Glede na prejeti dokument s strani OKS-ZŠZ v zvezi s projektom LONDON 2012, je 
predsednik razložil osnovna izhodišča. Iz tega dokumenta vejejo predvsem velika 
neravnotežja med posameznimi športi, kar smo obravnavali na kolegiju predsednika. 
Dopolnil ga je predsednik strokovnega sveta AZS Martin Steiner. 
 
Direktor Boris Mikuž je predlagal, da se predlaga drugačne kriterije, saj 1.600 eur, 
kolikor nam jih ponuja OKS-ZŠZ za projekt v letu 2010 predstavlja podcenjevanje 
atletike in nenazadnje tudi drugih športov. Predlaga, da se na OKS-ZŠZ posreduje 
predlog za finančno podporo NPŠZ v sorazmerju glede na število udeležencev na OI 
2008, ki služijo kot opora za kriterije tudi sedaj. Atletika po sedanjem predlogu 
prejme zgolj cca 5% sredstev. 
 
Prisotni so menili, da so izhodišča za AZS nesprejemljiva in da pod takimi pogoji AZS 
ne podpiše pogodbe za leto 2010. 
 
Sklep 155: 
AZS bo za prihodnje pripravila predlog kriterijev za projekt LONDON 2012 in 
ga posredovala OKS-ZŠZ. 
V kolikor bo potrebno bo AZS pripravila konferenco za medije in pojasnila 
kriterije, ki so (če bodo) neuravnoteženi. 
 
Seja je bila zaključena ob 18.00. 
 
Zapisal in uredil: Boris Mikuž 
 
 
    Atletska zveza Slovenije 
                        predsednik 
                                                                                      dr. Peter Kukovica 


