ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE
Vodnikova cesta 155
1000 Ljubljana

ZAPISNIK
26. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je bila v ponedeljek, 12. februarja 2007
ob 17.00 uri v prostorih M-hotela, Derčeva 4, 1000 Ljubljana

Prisotni:

dr.Peter Kukovica - predsednik, Dušan Prezelj-podpredsednik, Gabrijel Ambrožič,
Marjan Hudej, Martin Steiner,Tomo Šarf, Črtomir Špacapan, Jurij Novak, Anton Majcen,
Robert Teršek, Andrej Jeriček
Opravičeno odsotni: Janez Aljančič, Boris Dular, Marjan Štimec, Andrej B. Pengov.
Ostali prisotni: Igor Primc
Strokovna služba: Boris Mikuž, Zdravko Peternelj
Predsednik AZS dr. Peter Kukovica je pozdravil vse prisotne in ugotovil sklepčnost UO AZS ob prisotnosti
11 članov UO AZS.

Dnevni red:
1.
Pregled zapisnika 25. seje UO AZS
2.
Nastop na EP v dvorani - Birmingham 2007
3. Letni plan 2007 in izhodišča zanj
4.
Predlog zamenjave računovodstva in predlog za revizijsko hišo
5.
Blagovne znamke in nošenje sponzorjev na oblačilih v letu 2007
6.
Vrhunska selekcija
7.
ISO 9001 : 2000 – notranja in zunanja presoja
8.
EVACS 2008
9.
Zbornik » 85 let slovenske atletike 1920 - 2005»
10. Poročilo o delu strokovnega odbora sodnikov
11. Pobude in predlogi članov UO AZS
12. Razno
Materiale za 1. in 10. točko so člani prejeli z elektronsko pošto. Material za 2. točko so člani UO AZS in prisotni prejeli
na sami seji, ker je povezan s tekočimi rezultati. O ostalih točkah bo ustno poročanje.

Na dnevni red ni bilo razprave.

SKLEP 226:
UO AZS potrjuje predlagani dnevni red. ( 11 )
AD 1 - Pregled zapisnika 25. seje UO AZS – poroča B. Mikuž (in pregled sklepov prejšnje seje)
Andrej Jeriček je opozoril, da je v zapisniku pri materialu NPE potrebno popraviti pri Drobnič Mateji ime
trenerja. Dušan Prezelj je opozoril, da mora biti tako priprava materialov enotna kot tudi kriteriji, ki morajo
biti uravnoteženi. Pri pripravnikih za selekcijo pričakuje konkretnejše kriterije.

SKLEP 227:
UO AZS potrjuje zapisnik 25. redne seje s popravkom, ki ga je posredoval Andrej
Jeriček ter s pripombo, da se v prihodnje pripravijo kriteriji za »pripravljalno
selekcijo«. (11)
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AD 2. - Nastop na EP v dvorani - Birmingham 2007 – poroča Martin Steiner
Predsednik strokovnega sveta AZS Martin Steiner je obrazložil material v zvezi z nastopom na EP v dvorani.
Zaenkrat je 14 atletov doseglo norme (Šestakova še ne more nastopiti). Prepričan je, da je velik del
reprezentance dobro pripravljen: Čeplak, Langerholc, Zlatnar, Vodovnik, … in da je to boljši znak kot leta
2005, ko je bilo število atletov relativno veliko, uspeh pa za večino zelo povprečen.
Glede na datume je predlagal, da se datum za prijavo » podaljša » na 25. februar 2007« kot dovoli EAA. S
tem bo še komu dana možnost za doseganje kriterijev.
V razpravi so se člani UO AZS strinjali s pobudo glede datuma in tudi glede predstavljene reprezentance ter
predvidenega strokovne podpore.

SKLEP 228:
UO AZS potrjuje predlagano reprezentanco za nastop na EP v dvorani v Birminghamu
ter hkrati pooblašča Strokovni svet AZS, da dodatno prijavi atlete, ki bodo izpolnili
kriterije do 25.02.2007 in prikazali ustrezno formo. ( 11 )
AD 3. - Letni plan 2007 in izhodišča – poroča Boris Mikuž
Boris Mikuž je poročal o osnovnih izhodiščih programa za leto 2007. Poudaril je, da mora le ta biti narejen
na podlagi ISO 9001 standarda, ker je AZS pred pridobitvijo le tega. Predsednik poudari osnovna izhodišča
programa, ki so kot sledi:
Predlog izhodišč:
1. Program se pripravi upoštevajoč ISO 9001 : 2000 STANDARD
2. Program vsebuje natančne cilje posameznih teles
3. Finančni del programa je naravnan na letošnji finančni proračun (204 mio + 5 % = cca 215 mio sit oz.
900.000 EUR )
4. Prioritete ostajajo naslednje:
- VRHUNSKA SELEKCIJA + PODPISNIKI POGODB
- ŠOLSKA ATLETIKA + ATLETIKA MLADIH
- Projekt – »ATLETIKA V VSE ŠOLE »
- Projekt » LETO 2007 – LETO KLUBSKE ATLETIKE »
- IZOBRAŽEVANJE ( sodniki, trenerji, ostali )
- VELIKA NAGRADA AZS ( sponzorja )
- PROJEKTNI PRISTOP ( po ISO STANDARDU )
- VRHUNSKI REZULTATI / EP dvorana , SP Osaka, evropski pokal Milano, EP mladinci )
- MEDIJSKA PREPOZNAVNOST ( 52 tednov – 52 dogodkov )
- IZGRADNJA KROŽNE DVORANE – priprava sodelovanja Vlada, MŠŠ
- DEFINIRANJE BLAGOVNIH ZNAMK in CELOSTNE PODOBE AZS
V razpravi so prisotni menili, da je bil program za leto 2006 uspešno izveden, da pa nas v letu 2007 čaka
zares izjemno zahtevna sezona.

SKLEP 229:
UO AZS potrjuje predlagana izhodišča in metodologijo za »Letni plan 2007». Program
naj se pripravi do naslednje seje. ( 11 )
AD 4. - Predlog zamenjave računovodstva in predlog za revizijsko hišo – poroča dr. Peter Kukovica
Predsednik seznani prisotne, da je bil v letu 2006 prvič presežen prihodek preko 200 mio sit. Hkrati to
pomeni po zakonu tudi revizijo za AZS, ki bo izvedena prvič.
Predlaga, da se na OKS – računovodstvo apelira, da pohitijo z zaključevanjem finančnih podatkov in da naj
bi revizijo opravila revizijska hiša BDO, ki je tudi sponzor OKS – ZŠZ. Vendar je AZS zainteresirana, da se
to opravi čimprej. Zaenkrat so informacije, da bi revizijska hiša revizijo naredila v maju ali juniju kot je
pojasnil generalni sekretar.
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V razpravi je predsednik predlagal, da se s 01.01.2007 zamenja računovodstvo.
Razpravljalci so opozorili, naj se preveri ali je potreben razpis za revizijsko hišo.

SKLEP 230:
UO AZS potrjuje predlog zamenjave računovodstva s 01.01.2007 in pooblašča
predsednika in generalnega sekretarja, da izbereta revizijsko hišo za leto 2006. ( 11 )
AD 5. - Blagovne znamke in nošenje sponzorjev na oblačilih v letu 2007
Predsednik razloži, da je ambicija, da AZS pride do nove celostne podobe in da je nošenje opreme le del
tega. Blagovne znamke pa so tiste, po katerih na bo javnost prepoznavala. Vsi razpravljalci so se strinjali, da
je potrebno to področje temeljito urediti.
Gabrijel Ambrožič je menil, da je tudi trening in prosti čas sestavni del nastopa reprezentanc in je potrebno
misliti na to. Na začetku lahko atletom » zagotavljamo, da predstavijo 2 ali tri sponzorje, kasneje pa npr. le
enega«. Vsekakor je pomembno, da atletom zagotavljamo dovolj ustrezne opreme.
Andrej Jeriček je poudaril pomembnost tega področja saj vodja ekipe ne more vedno pojasnjevati kakšna
pravila veljajo in vsako leto prihajajo novi reprezentantje. Sicer pa je potrebno povprašati tudi OKS – ZŠZ
kaj je z » nacionalno opremo ».
Marjan Hudej meni, da je področje seveda potrebno urediti, a postopoma, saj je zelo zahtevno.
Črtomir Špacapan je poudaril, da tekmovališče samo in nastop niso sporni. Bolj pomembno je, kaj se dogaja
pred in po tekmah.
Boris Mikuž je predstavil sicer že pripravljeno zasnovo osnutka o nošenju opreme, ki pa je zaenkrat le prvi
poskus oblikovanja pravil.

SKLEP 231:
UO AZS potrjuje, da AZS pristopi k izdelavi projekta uveljavitve blagovnih znamk ter
naredi predlog celostne podobe. Zadolženi za projekt so: dr. Peter Kukovica, Andrej
Jeriček, Boris Mikuž. Projekt naj bo izdelan do konca leta 2007.
Pravilnik (osnutek) o nošenju opreme bo pripravila ekipa: Gabrijel Ambrožič, Robert
Teršek, Boris Mikuž ( 11 ) in ga bo predstavila na eni od naslednji sej.
AD 6. - Vrhunska selekcija
Predsednik je podal uvod in pojasnil namen VRHUNSKE SELEKCIJE. AZS je tako pristopila k
novemu projektu in upamo, da bodo vrhunski atleti na tak način laže dosegali vrhunske rezultate.
Boris Mikuž je predstavil osnutek » razglednice » ki bo natisnjena za priložnost podpisa pogodb.
Igor Primc je kratko predstavil nekatere načrtovane aktivnosti VRHUNSKE SELEKCIJE, ki naj atletov
ne bi preveč obremenjevala, a bi hkrati pripomogla k njihovi prepoznavnosti.
SKLEP 232:
Podpis pogodb za VRHUNSKO SELEKCIJO naj se realizira v tednu pred EP v dvorani,
med 19. in 26.02.2007.
Višina sredstev sklenjene pogodbe, ki je nadgradnja klasični pogodbi, ki jo ima 31
atletov, znaša 5.000,00 EUR na atleta letno. Skupaj 50.000,00 EUR za 10 atletov. Kot
osnovna obveza za atlete bo v pogodbi opredeljena aktivnost na področju promocije
atletike. ( 11 )
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AD 7. - ISO 9001 : 2000 – notranja in zunanja presoja – poroča Boris Mikuž
Dne 06.02.2007 je bila opravljena je notranja presoja AZS kot jen pojasnil generalni sekretar AZS.
Ugotovitve notranje presoje bodo prejeli vsi člani UO AZS ter NO AZS.
Cilj je, da je zunanja presoja pred skupščino AZS.

SKLEP 233:
UO AZS se je seznanil s stopnjo realizacije projekta. Generalni sekretar AZS naj
nadaljuje z izpeljavo projekta do zunanje presoje. Pošlje naj ugotovitve notranje
presoje. ( 11 )
AD 8. - EVACS 2008 – poročilo AK Olimpija
Boris Mikuž je pojasnil, da je tik pred sejo prejel opravičilo g. Pengova o odsotnosti. Hkrati je prejel pismeno
pojasnilo o aktivnosti na tem področju.
Obstaja tudi vprašanje članstva novoustanovljenega društva EVACS 2008, za kar je zaprošena AZS.
V razpravi se je izoblikovalo mnenje, da je projekt kot je bilo že večkrat poudarjeno v rokah AK OLIMPIJE in da
AZS pričakuje prenos dejavnosti na društvo EVACS 2008 kot je bilo predlagano pred časom. AZS nima namena
posegati v to razmerje.
Boris Mikuž je seznanil prisotne, da bo na obisku v Ljubljano predvidoma 15.02.2007 pripotoval predsednik
EVAA g. Massin in je tako AZS naprošena za srečanje z njim.

SKLEP 234:
UO AZS je bil seznanjen s pismom g. Pengova s strani AK OLIMPIJA. Ne predlaga se
včlanitev društva EVACS 2008 v AZS.
Delegacija, ki bo zastopala AZS na srečanju z g. Massinom je: dr. Peter Kukovica, Jurij
Novak, Gabrijel Ambrožič, Boris Mikuž. ( 11 )
AD 9. - Zbornik » 85 let slovenske atletike 1920 - 2005» - poroča dr. Boris Dular
Boris Mikuž je predstavil osnovne podatke glede zbornika. Prepričanje vseh, ki so zbornik prejeli je, da je to
zelo dragocen material in da ga bomo še dolgo s pridom uporabljali.
Stroški nastali z zbornikom so naslednji: 12.890 eur tisk, 3.590 honorarji, razna druga dela 1080 eur. Skupaj
preko 17.000 eur. Nekaj zbornikov bo AZS prodala po ceni 10 eur.
V razpravi je Dušan Prezelj poudaril možnost, da se zajame dvoranska atletika, ki ima dolgo tradicijo tudi v
Sloveniji. Morda bi kazalo vsaj uvod pripraviti tudi v angleščini.

SKLEP 235:
UO AZS potrjuje uspešen zaključek projekta tiska knjige » 85 let slovenske atletike od
1920 – 2005 « in se seznanja z finančnimi pokazatelji. Hkrati daje priznanje vsem ki so
sodelovali pri realizaciji projekta.
Sprejema se pobuda, da se v prihodnje vključi dvoranska atletika in uvod naredi tudi v
angleškem jeziku. ( 11 )
AD 10. - Poročilo o delu strokovnega odbora sodnikov – poroča Anton Majcen
Poročilo je predstavil Anton Majcen, ki je kot osnovno težavo sodniškega dela izpostavil njihovo
maloštevilnost na tekmah. Največ tekem je seveda na šolskem nivoju. Predstavil je tudi novo knjižico, ki so
jo izdali sodniki.
Andrej Jeriček je pohvali delovanje sodniške organizacije. Imajo pozitiven pristop in pomagajo – predvsem
delegati k ustreznemu nivoju tekme. Ta odnos je gotovo boljši. Predlaga pa boljšo koordinacijo med
glavnimi sodniki, delegatom in TK AZS. Nenazadnje je končna ocena » skupna ocena ».
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Gabrijel Ambrožič je pojasnil, da je sodniško in delegatsko delo odgovorno in da včasih prihaja do
nepotrebnih sporov. Tako ZASS kot ZATS imata svoj kodeks in z upoštevanjem le tega bi ne prihajalo do
včasih neprijetnih slučajev.
Boris Mikuž je pojasnil, da je včasih resnično nerodna situacija, ko se športni pedagog – trener spre s
sodnikom » pred očmi vseh ». Razlogi so tako nepoznavanje pravil s strani trenerjev v detajle in včasih
nepoznavanje in slaba priprava sodnikov. Vsekakor predlaga, da se vsaj na trenerskem posvetu – ZATS
posvet – srečajo sodniška in trenerska organizacija.
Črtomir Špacapan je opozoril, da je pridobivanje novih sodnikov težko. Potrebno jih je poiskati med bivšimi
atleti in srednješolci. Predlaga tudi postopno uvedbo enotnih sodniških oblačil.
Jurij Novak je opozoril, da naj bi se šolska tekmovanja odvijala samo v popoldanskem času kar je menda
sklenil aktiv ravnateljev.
Boris Mikuž je predstavil srečanje na MŠŠ, kjer pa ni bilo govora o omenjeni tematiki niti nihče ni opozoril
na kakršenkoli problem sojenj ali izostankov otrok in mladine.

SKLEP 236:
UO AZS potrjuje predstavljeno poročilo strokovnega odbora sodnikov. Sodniška
organizacija naj sam pripravi in predstavi predloge ukrepov na področju sodnikov. (11)
AD 11. - Pobude in predlogi članov UO AZS
Martin Steiner je predstavil pritožbo atletov, ki jo je analiziral z atletom Jurijem Rovanom. Prepričan je, tako kot
je bil že sklep UO AZS, da je AZS vse poravnala kot je bilo zapisano. V kolikor je razumevanje Jurija Rovana
drugačno in zadeva ne bo rešena v kratkem času, bi to še enkrat obravnavali na naslednji seji.

SKLEP 237:
Predsednik strokovnega sveta AZS ima mandat, da dokončno reši omenjeno različno
interpretacijo.
AD 12. - Razno
Ni bilo predlogov.

Seja se je končala ob 19.20.

Zapisal: Boris Mikuž
Atletska zveza Slovenije
predsednik
dr. Peter Kukovica
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