ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE
Vodnikova cesta 155, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (01) 513-65-00 Fax: +386 (01) 513-65-05
e-mail: info@atletska-zveza.si
http://www.atletska-zveza.si

ZAPISNIK
20. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek,
1. junija ob 17.30 uri v prostorih M hotela, Derčeva 4, 1000 Ljubljana
Prisotni: dr.Peter Kukovica-predsednik, Janez Aljančič in Dušan Prezelj-podpredsednika,
Gabrijel Ambrožič, Andrej Jeriček, Jurij Novak, Andrej B. Pengov, Tomo Šarf, Črtomir Špacapan,
Igor Topole, Igor Primc/Matija Šestak
Opravičeno odsotni: Boris Dular, Marjan Hudej, Anton Majcen, Marjan Štimec
Novinarji: Jože Zidar-STA
Ostali prisotni: Franjo Batagelj, Franc Mikec-člani NO AZS, Tadej Malovrh-predsednik ADK AZS
Strokovna služba: Boris Mikuž, Zdravko Peternelj, Živa Kravanja
Sejo je vodil predsednik dr. Peter Kukovica, ki je uvodoma vse prisotne pozdravil in jih seznanil z gradivom
in predlaganim dnevnim redom.
Prisotnih je bilo 11 članov UO AZS. V skladu s 36. členom Poslovnika o delu UO AZS je bil UO AZS
sklepčen in je veljavno odločal, ker je na seji bilo prisotnih več kot polovica članov.
DNEVNI RED:
1.
Pregled zapisnika 19. seje UO AZS – poroča B. Mikuž
2.
Kadrovske zadeve
o imenovanje predsednika Strokovnega Sveta AZS
o imenovanje in program pogodbenega sodelavca na AZS
3.
Potrditev projekta " Vrhunska selekcija"
4.
Potrditev programa"Izboljšanje položaja atletskega trenerja v Sloveniji"
5.
Potrditev pravilnika za delovanje Antidoping komisije
6.
Predstavitev aktivnosti AZS v obdobju od zadnje seje in projekti AZS v delu
o ISO STANDARD
o Zbornik 85 let slovenske atletike
o Posvet OKS-ZŠZ
7.
Pobude in predlogi članov UO AZS
8.
Razno
Sklep št. 157
Na predlagani dnevni red in bilo pripomb. Prisotni člani UO AZS/11/ so ga soglasno podprli.
AD 1./ Pregled zapisnika 19. seje
Na zapisnik ni bilo pripomb. Realizacija vseh sklepov z izjemo: 147, 148, 149, 150, 153, 154, ki so v delu.
Sklep št. 158
Prisotni člani UO AZS /11/ so potrdili zapisnik 19. seje /10/ za in /1/ vzdržan glas.
AD2./ Kadrovske zadeve
Predsednik AZS Peter Kukovica predstavi kandidata za novega predsednika Strokovnega Sveta AZS.
Po odstopu Poldeta Rovana na zadnji Skupščini AZS z mesta Str. sveta AZS zaradi osebnih razlogov, je
nastala velika vrzel in vprašanje, kdo lahko prevzame to mesto. Potrebno je bilo poiskati osebo, ki je dovolj
aktivna, odločna, časovno praktično neomejena in aktivno vpeta v atletska dogajanja.
Po tehtnem premisleku in predhodnem razgovoru je za to mesto predlagal Martina Steinerja iz Velenja.
Dolgoletnega atletskega delavca in sodelavca Strokovnega Sveta že v preteklosti.
Martin Steiner se je zahvalil za zaupanje in dejal, da so naloge znane, cilji zastavljeni in da je potrebna
maksimalna koordinacija ter podpora UO AZS kot tudi pisarne AZS.

Sklep št. 159
Prisotni člani UO AZS so z/ 10 / glasovi za in /1/ vzdržanim glasom potrdili Martina Steinerja za
novega predsednika Strokovnega sveta AZS.
V nadaljevanju je razprava potekala o delu pisarne v prihodnosti in AZS nasploh, kjer naj bi se pogodbeno
zaposlilo strokovnega sodelavca in ker se z upokojitvijo Zdenke Šušteršič ukinja delavno mesto tajnice.
Delokrog del in nalog tajnice se prenese na ostale zaposlene in s tem tudi povečan obseg dosedanjega dela.
Po daljši diskusiji so prisotni smatrali, da je prav gotovo potrebna dodatna moč na strokovnem področju ob
hkratnem racionalnem obnašanju.
A. Jeriček - podpora imenovanju novega strokovnega sodelavca. V nadaljevanju pa je potrebno
poimenovanje delavnih mest primerno uskladiti.
T. Šarf - podana dokumentacija je morda pisana in prirejena na že znane osebe, morda bi kazalo naloge
razdeliti ne glede na osebe, ki trenutno delajo.
Ž. Kravanja - obremenitev del. mesta org. koordinatorja je prekomerna in nesprejemljiva. Saj naj bi v
prihodnje prevzela dela in naloge tajnice, dela org. koordinatorja in še dodatno delokrog generalnega
sekretarja. V Statutu so jasno opredeljene naloge gen. sekretarja. Pri opisu del in nalog se posamezne
naloge pri vseh podvajajo. V smislu delovanja ISO Standard težimo k nenehnemu izboljšanju, vključenosti
zaposlenih k poti odličnosti, kar je v smislu predlaganega težko izvedljivo.Naj se ponovno pretehta in da v
obravnavo.
G. Ambrožič - naloge gen.sekretarja so znane in opredeljene v Statutu. Generalni sekretar ima pravico
razporediti dela in naloge v smislu smotrnosti in maksimalnega racionalnega delovanja v dani situaciji.
Temeljni princip delovanja je, da imajo zaposleni jasna pooblastila. Vsekakor ne moremo vsi vsega delati.
Hkrati je potrebno morda jasneje postaviti ustrezno nagrajevanje.
A. Pengov - gre za projekt ciljnega delovanja. Potrebno je določiti način funkcioniranja, kot tudi stimulacijo.
D. Prezelj - zavedati se moramo, da MŠŠ financira zaposlene v višini 10 milijonov, ostali strošek je breme
AZS.
Janez Aljančič je mnenja, da je to potrebno, hkrati pa je potrebno gledati dolgoročno, saj je že sedaj na AZS
ogromno del in nalog, ki jih nekatere druge zveze ne opravljajo. Vsekakor je potrebno razmišljati o krepitvi
dve segmentov: strokovnega in marketinškega.
Predlagano gradivo je potrebno ponovno pregledati in na osnovi pripomb in predlogov poiskati optimalne
rešitve za racionalno delovanje pisarne Atletske zveze Slovenije.
Predsednik AZS je predlagal sledeče sklepe:
Sklep št. 160
Pogodbeno se zaposli Urbana Praprotnika kot strokovnega sodelavca za obdobje financiranja s
strani MŠŠ na tem področju.
Sklep št. 161
Glede na diskusijo in dana izhodišča se pripravi nova organiziranost delovanja AZS z opisi del in
nalog zaposlenih, ki stopi v veljavo 1.1.2007.
Imenuje se skupina, ki pripravi predlog: Peter Kukovica, Dušan Prezelj in Boris Mikuž.
Prisotni člani UO AZS so soglasno /11/ podprli predlagana sklepa 160. in 161.
AD 3./Potrditev projekta "Vrhunska selekcija"
Predstavi Boris Mikuž. Gre za model 4 področij. Podpora posameznemu atletu, stopnja tveganja, strateški
koraki za uspeh in finančne potrebe. Razgovori so potekali z posamezni atleti, ki pozdravljajo nov model. Na
osnovi danih podatkov in imenovanje posameznikov /Jolanda Čeplak, Helena Javornik, Brigita Langerholc,
Matic Osovnikar, Miran Vodovnik, Primož Kozmus, Rožle Prezelj, Boštjan Buč/ je predlagal, da projekt
operativno starta. Zaenkrat je nakazana namenska poraba sredstev v višini 5,7 milijonov in iz materialov je
razvidno, da bi se sredstva potrošila za 3 sklope: medicinsko spremljanje fizioloških parametrov, specialne
priprave ter nakup specialne opreme.
V kratki razpravi se je izoblikovalo mnenje, da je tak način podpore atletom potreben in je pristop vsekakor
individualen. Da bi model polno zaživel, bo potrebno vključiti še dodatne ljudi, tako se bodo atleti lahko
resnično osredotočili le na trening in rezultate.
Sklep št. 163
Vsi prisotni člani UO AZS potrjujejo /11/ projekt vrhunske selekcije, način delovanja in nakazane
rešitve. Projekt naj operativno starta.
AD4./ Potrditev programa"izboljšanje položaja atletskega trenerja v Sloveniji"
Andrej Jeriček, predsednik ZATS je predstavil usmeritve in konkretne predloge za leto 2006/2007.Ugotavlja
se, da je velik delež trenerjevega znanja odvisen od vsakega posameznika.

Pri financiranju trenerjev gre za dva ključna problema: organizacija klubov, ki se mora reševati v širokem
spektru in seveda različno honoriranje.
AZS bi morala pripraviti izobraževanja v smislu vodenja in delovanja kluba, licenciranje in izobraževanje pri
vrhunskih atletskih strokovnjakih.
Predlagal je naslednje zaključke - sklepe:
Sklep št.1
Skupaj z MŠŠ se pripravi predlog kolektivne pogodbe in plačilnih razredov, kar naj temelji na šolski kolektivni
pogodbi.
Sklep št.2
AZS pripravi načrt in vsebino ter roke izobraževanja klubskih vodstev v obdobju 2006-2008. Klubi pripravijo
organogram delovanja s pomočjo delavnice,ki jo pripravi AZS.
Sklep št.3
Višina in način finančne stimulacije v klubih. Po potrebi se izdela interna shema nagrajevanja.
Sklep št.4
Pripravi se načrt izobraževanja trenerjev v tujini.
V razpravi so se prisotni strinjali, da je potrebno iskati dolgoročno rešitev. In rešitev, ki bi nakazali in
pomagala tudi klubom organizirati stroko znotraj posameznega društva in kluba. AZS seveda ne more
predpisovati, lahko pa predlaga ustrezen model dela.
Predlagani sklepi preveč samo nakazujejo problematiko, ki pa ne opredeljujejo odgovorih za rešitve.
Sklep št. 164
Naj se izpeljejo kratkoročni cilji. V nadaljevanju se pripravi srednjeročni plan za delovanje ZATS.
Program za delovanje klubov se pripravi do oktobra. Odgovoren Igor Topole-član UO AZS.
Prisotni člani /10/so soglasno potrdili predlagani sklep.
AD 5. Potrditev pravilnika za delovanje Antidoping komisije - pravilnik je dokaj natančen in usklajen z
mednarodnimi predpisi.Po krajši diskusiji se pravilnik potrdi z dopolnili in spremembami:
4. člen se doda - ADK pripravi Program, ki vsebuje izvajanje izobraževanj in usposabljanj enkrat letno.
14. člen se ustrezno popravi (vabilo atletu se preda preko pooblaščenega delegata KA), 19. člen se črta.
Sklep št. 165
Prisotni člani UO AZS/10/ so potrdili Pravilnik o delovanju Antidoping komisije z dopolnili in
spremembami.
AD 6. Predstavitev aktivnosti AZS od zadnje seje:
ISO Standard - žal gradivo še ni bilo pripravljeno do te mere, da bi ga lahko podrobno predstavili. Pri tem
imamo pomoč zunanjega sodelavca. Vendar je prva faza že realizirana in sedaj je na vrsti druga faza.
Zbornik 85 let
Delovna skupina je opravila veliko delo, saj je pripravila zajetno gradivo, ki je bilo plod skupnega sestanka
skupine, ki je material pregledala in dala nekaj mnenj oz. priporočil, ki se nanašajo predvsem na naslednje
vsebine:
1. Zbornik naj predstavi več kot 18 atletov ( potreben je bolj natančen kriterij )
2. doda se predstavitev vrhunskih trenerjev
3. doda se vsebina dvoranske atletike
G. Ambrožič, član UO AZS poudari, da prav gotovo ni na mestu degradirati veliko dela skupine ljudi, ki so
ves čas skrbno sestavljali vsebino Zbornika.
Predsednik Peter Kukovica smatra, da gre za dopolnitev v smislu razširitve in bogatitve same vsebine,
nikakor pa ne za negiranje izjemnega dosedanjega dela. Zato predlaga spodaj navedeni sklep.
Sklep št. 166
Gradivo se pošlje članom UO AZS, ki oddajo pismene pripombe v 10 dneh. Gradivo se preda
uredniškemu odboru v nadaljnjo obravnavo in uskladitev. Rok je 20. junij 2006.
Prisotni člani /10/ so predlog soglasno potrdili.
Posvet OKS – ZŠZ
Posveta sta se udeležila s strani AZS B. Mikuž in A. Jeriček. Gre za dobro izpeljan seminar, z izjemno
bogato in kvalitetno vsebino, ki pa bi ga morda morali organizirati že prej (Zakon o društvih, ipd, …).

AD 7. Pobude in predlogi članov UO AZS
Martin Steiner poda predlog vezan na serijo mitingov v sklopu Mednarodne atletske lige 2006. Zaključili so
se že trije mitingi, vendar organizatorji niso izpolnili svojih obvez do atletov, kot je zapisano v predhodno
podpisani pogodbi. Prav gotov to ni korektno, da organizatorja AD SLB, ki pa je v celoti svoje obveznosti
izpolnil.
Sklep št. 167
AK Gorica in AK Triglav Kranj se pozove, da izpolnijo svoje obveznosti in tako dajo tudi pečat sami
ligi, ki je bila v osnovi zastavljena v smislu korektnosti in doslednosti do vseh partnerjev .
Prisotni člani /10/ so sklep potrdili.
Andrej Jeriček je predstavil predlog celostne podobe ZATS in potrebo po uvedbi kartic za člane ZATS.
Sklep št. 168
ZATS pristopi k izdelavi kartic, da bi jih že na novembrskem posvetu lahko razdeli trenerjem.
Andrej B. Pengov je prisotne seznanil z možnostmi gradnje dvorane oz. novih atletskih objektov v Ljubljani.
Seja je bila zaključena ob 20.45 uri

Zapisala: Ž. Kravanja

Atletska zveza Slovenije
predsednik
dr. Peter Kukovica

