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ZAPISNIK
27. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije,
ki je bila v četrtek 12.05.2011 ob 16.30 uri
v prostorih Atletske zveze Slovenije
Prisotni: dr. Peter Kukovica-predsednik AZS, mag. Marjan Hudej, Dušan Prezelj,
Janez Aljančič, Gabrijel Ambrožič, dr. Boris Dular, dr. Iztok Ciglarič, Andrej
Jeriček, Martin Steiner, Tomo Šarf, Črtomir Špacapan, mag. Jurij Novak,
Robert Teršek, Mitja Butul, Marja Gorza
NO AZS: Darjo Pungartnik, Franc Mikec
Predsednik ZAS: Igor Primc
Opravičeno odsotni: Igor Topole, dr. Andrej Udovč
Strokovna služba: Boris Mikuž – direktor AZS
Pričetek seje: ob 16.30 uri
Predsednik AZS dr. Peter Kukovica je pozdravil vse navzoče in predlagal naslednji
dnevni red:
Predlagani dnevni red:
1. Pregled zapisnika 26. seje UO AZS in evidence sklepov 26. seje UO AZS – Boris
Mikuž
2. Nacionalni program športa 2011 - 2020 – dr. Iztok Ciglarič, Dušan Prezelj
3. Pregled in preveritev strateških usmeritev mandata 2009 – 2012- dr. Peter
Kukovica
4. Analiza sodelovanja AZS in OKS-ZŠZ- dr. Peter Kukovica
5. Projekt OI London 2012 – Martin Steiner
6. Revidirano finančno poročilo AZS 2010 – dr. Peter Kukovica
7. Nastop reprezentance na evropskem prvenstvu reprezentanc v Izmiru – Martin
Steiner
8. Informacija o priprave na Skupščino AZS – dr. Peter Kukovica
9. Pravilnik o sistematizaciji delovnih mest in razpis delovnega mesta dr. Boris Dular
10. Volitve v organe EAA – mag. Marjan Hudej
11. Pobude in predlogi
12. Razno
Sklep 213:
UO AZS potrjuje predlagani dnevni red.
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1. Pregled zapisnika 26. seje UO AZS in evidence sklepov 26. seje UO AZS
Uvodno obrazložitev je podal Boris Mikuž, direktor AZS. Posebej predstavi
nerealizirane sklepe, gradivo so člani UO AZS prejeli. Na zapisnik ni bilo pripomb. Bil
pa je sprejet predlog mag. Jurija Novaka, da se zaprosi za pisno mnenje FŠO glede
črpanja sredstev.
Predsednik dr. Peter Kukovica seznani prisotne tudi z informacijo, da je bila AZS
deležna inšpekcijskega nadzora v preteklem obdobju ter seznani prisotne s sklepom
inšpekcije MŠŠ (navzoče seznani z originalnim besedilom), da AZS troši sredstva
namensko in zato ustavlja inšpekcijski nadzor.
Sklep 214:
UO AZS potrjuje zapisnik 26. seje UO AZS in evidenco sklepov 26. seje UO
AZS s dodatnim predlogom mag. Jurija Novaka.
2. Nacionalni program športa 2011 – 2020
3. Pregled in preveritev strateških usmeritev mandata 2009 – 2012
Dr. Iztok Ciglarič je podrobno predstavil dokument, ki so ga prejeli vsi člani UO AZS. V
predstavitvi je posebej poudaril dve dejstvi:
• ker se denar deli na lokalnem nivoju po » lokalnih » ključih, je nujno potrebno
biti v poziciji vplivanja na delitev; država na lokalni nivo dejanski nima vpliva
• sredstva EU so dosegljiva le posredno in preko zahtevnih projektov, največkrat
z več partnerji
• dokument sicer predvideva (predlaga) več denarja za šport do leta 2020
Drugi poročevalec Dušan Prezelj je ob analizi, ki so jo prejeli člani UO AZS, izpostavil:
• šport obremenjuje neugodna davčna zakonodaja, saj država med drugim več
dobi skozi šport kot vrne
• prednost atletike je šolska atletika
• načrtuje se več denarja v NPŠ 2011 – 2020 (predlog)
Ker imata točki 2. in 3. veliko stičnih točk, je predsednik dr. Peter Kukovica predlagal,
da se razprava razširi in tako dobimo bolj celovit pogled.
Posebej v luči predstavljenega dokumenta je poudaril projektno in strateško ter ciljno
usmeritev AZS. Kot ključna strateška področja in usmeritve je povzel:
• pogodbe z atleti in projekt Vrhunske atletske selekcije,
• projekt Mlade atletske selekcije,
• projekt strateškega sodelovanja s klubi,
• projekte na področju izobraževanja (trenerji, sodniki, itd.. ),
• novo uvedene projekte (Otroška liga, 10.000 članov AZS, .. ),
• Mednarodno atletsko ligo Vzajemne,
• projekte na področju infrastrukture,
• povečana sponzorska sredstva,
• zastopanost atletike na vseh ravneh in starostni dobi.
Ciljno delovanje ter povezovalno delovanje sta bili do sedaj prioriteti pri našem delu in
tako želimo nadaljevati.

2

V razpravi je sodelovalo več članov UO AZS, ki so potrdili uspešnost sedanje
usmeritve in menili, da je to prava pot za prihodnje, pri čemer so poudarili predvsem
naslednje:
• pomen projektnega in ciljnega dela,
• pomen finančne stabilnosti,
• pomen šolske atletike ter pripadajoče infrastrukture,
• pomen infrastrukture v slovenski atletiki.
Sklep 215:
UO AZS se je seznanil z analizo NPŠ 2011- 2020, ki naj se upošteva pri
operativnem delu AZS v prihodnje.
4. Analiza sodelovanja AZS in OKS-ZŠZ
Predsednik dr. Peter Kukovica je uvodoma omenil, da je namen točke, da se
predvsem naši predstavniki v delu raznih organov OKS predhodno medsebojno
obveščajo, usklajujejo in skušajo kar najbolje predstavljati tudi atletiko, ki večkrat
nima ustreznega položaja.
Andrej Jeriček, ki je član OVŠ OKS (Odbor za vrhunski šport) je seznanil prisotne, da
je delo v komisiji težko in je takoj ob svojem začetku delovanja v komisiji pridobil
ustrezne podatke na AZS. Posebej je poudaril »neravnotežje za POI London 2012»,
kjer so merila znana in projekta ni mogoče spreminjati, čeprav niso objektivna za
atletiko.
Dušan Prezelj je poudaril, da se stroka rešuje na OVŠ in da IO OKS le potrjuje
predloge, ki jih prejmejo.
Dr. Boris Dular je menil, da je za nas ključno, da predstavniki AZS v organih OKS
zastopajo strategijo AZS. Hkrati je za AZS nujno, da so naši predstavniki potrjeni v
organe OKS predhodno in ne da jih potrjujemo kasneje ali to celo izvemo
»slučajno».
Mitja Butul se pridružuje mnenju dr. Dularja. Ker meni, da je OKS usmerjen v »lastne
interese», je logično, da posebej ne upošteva tako močne panoge kot je atletika.
Gabrijel Ambrožič je posebej poudaril »abstinenco OKS» na predlog AZS s področja
borbe proti dopingu.
Janez Aljančič zelo podpira mnenje dr. Dularja, saj je le tako mogoče doseči določene
premike.
Dr. Peter Kukovica je hkrati seznanil prisotne, da je za Svet FŠO mogoče kandidirati
tudi s strani AZS in da pričakujemo pobude, ker je potrebno do 3. junija poslati vlogo
na OKS.
V Strokovni svet za šport RS smo predlagali predsednika strokovnega sveta AZS
Martina Steinerja.
Sklep 216:
UO AZS podpira strategijo delovanja AZS do OKS-ZŠZ kot je bila usmeritev že
do sedaj.
Hkrati zavezuje svoje člane v organih vseh inštitucij OKS-ZŠZ da zastopajo
stališča AZS in ne zastopajo stališč, ki so v nasprotju z interesi AZS.
Imenovanje v organe OKS se opravi s sklepom AZS.
5. Projekt OI London 2012
Predsednik strokovnega sveta AZS Martin Steiner predstavi strategijo AZS na podlagi
kriterijev OKS, ki dajejo precej neuravnoteženo sliko slovenskega športa, kar se
neugodno pokaže pri finančni podpori predvsem za atletiko.
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Razlago je podprl s primerom telovadca Petkovška, ki je sam javno povedal, da ima
možnosti za nastop na POI 2012 le 20%. A je seveda polno finančno podprt v
nasprotju z nekaterimi atleti, ki bodo zagotovo v Londonu.
Cilj je 20 atletov na POI LONDON 2012, pri čemer računa tudi na maraton ter štafete.
V kratki razpravi so nekateri člani UO AZS poudarili, da je potrebno jasno izpostavljati
kriterije, ki so za atletiko globalni za nekatere druge športe pa to težko trdimo.
To je vedno naš adut.
Sklep 217:
UO AZS se je seznanil s projektom » London 2012 » in nalaga vsem
sodelujočim v tem projektu maksimalno angažiranje za doseganje
maksimalnih učinkov za nastop naših atletov na OI LONDON 2012.
6. Revidirano finančno poročilo AZS 2010
Predsednik dr. Peter Kukovica je prisotne seznanil s poročilom, ki so ga vsi prejeli tudi
pisno. Kot se lahko razbere je AZS poslovala zelo uspešno, hkrati pa imamo za naše
usmeritve še potrditev s strani inšpekcije MŠŠ. Predlaga, da se to poročilo predstavi
na Skupščini AZS.
Sklep 218:
UO AZS se je seznanil z revidiranim finančnim poročilom, ki se ga posreduje
Skupščini AZS.
7. Nastop reprezentance na evropskem prvenstvu reprezentanc v Izmiru
Predsednik strokovnega sveta AZS Martin Steiner predstavi strategijo nastopa na
evropskem prvenstvu reprezentanc v Izmiru, ki je v letu 2011 dejansko
najpomembnejši nastop za slovensko atletiko ob vsem spoštovanju nastopajočih
posameznikov na SP v Daeguju, ki pa ne daje polnega vpogleda v širino in moč
atletike posamezne države.
Delo reprezentance bo težko, tudi zato bodo atleti prejeli osebno pismo, da se
zavedajo svoje naloge in odgovornosti. V letu 2010 je predvsem Vrhunska atletska
selekcija tekmovala slabo.
Predsednik dr. Peter Kukovica je prisotne seznanil, da bodo atleti deležni delitve
nagradnega sklada 10.000 EUR v primeru, da reprezentanca zasede 8. mesto. Želimo
stimulirati uspešen nastop, kar je hkrati CILJ.
Prisotni so se strinjali z predstavitvijo in cilji reprezentance.
Sklep 219:
UO AZS nalaga strokovnemu svetu AZS in vsem sodelujočim na projektu,
maksimalno angažiranje za doseganje čim višje uvrstitve, s ciljem obstanka v
prvi ligi.
8. Informacija o priprave na Skupščino AZS
Predsednik dr. Peter Kukovica je prisotne seznanil s predvidenim datumom Skupščine
AZS ter predlaganim dnevnim redom, ki so ga pisno prejeli vsi člani UO AZS. Predlog
je, da Skupščino AZS vodi dr. Boris Dular.
Sklep 220:
UO AZS potrjuje 8. junij kot datum Skupščine AZS s pričetkom ob 17 uri in
hkrati potrjuje predlagani dnevni red Skupščine z predstavljeno vsebino.
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9. Pravilnik o sistematizaciji delovnih mest in razpis delovnega mesta
Dr. Boris Dular opiše delo strokovne službe kot je zapisano v naših dokumentih. Cilj
je, da je delo organizirano učinkovito in v pomoč članicam.
Jasna morajo biti pooblastila in odgovornosti. Delo je usmerjeno na dve področji:
- poslovno – organizacijsko delo,
- strokovno delo
Vsak zaposleni mora imeti svoje »kritje», da delo teče nemoteno. Za delo strokovnih
služb odgovarja direktor.
Ker je ambicija, da bi se ekipi treh pridružil še četrti član (tudi v preteklosti so bili na
AZS zaposleni 4), ki bi pokrival stroko, je že danes potrebno razmišljati s to
predpostavko.
Predvidoma sta tako direktor kot strokovni direktor imenovana za 4 leta.
Predsednik strokovnega sveta Martin Steiner je menil, da bi morali imeti 3 nivoje, kjer
bi bil človek, ki pokriva stroko na 2. nivoju za direktorjem AZS. Vsa področja pa je
nujno potrebno profesionalno pokrivati, ker je sicer veliko usklajevanja, ki bi se mu
lahko hitro izognili.
Direktor AZS Boris Mikuž je orisal razmere v preteklosti ( 4 zaposleni, ožje pokrivanje
področij, dinamika dela,.. ) in poudaril, da so na nekaterih področjih delo na AZS v
zadnjih letih izjemno intenzivirali:
- strokovno delo,
- marketing / trženje,
- delo z mediji,
- množična atletika.
Brez polno zaposlenih je izpeljava nalog na teh področjih v prihodnje mogoča le v
enakem obsegu, a so hkrati zahteve sponzorjev in medijev vedno višje.
Nekateri člani UO AZS so se v razpravi dotaknili dejstva, da je AZS že imela 4
zaposlene in da so področja, ki jih pokriva AZS izjemno široka, zato usmeritev kot je
predstavljana podpirajo, saj je AZS kadrovsko » podhranjena » (mag. Jurij Novak,
Igor Primc, Andrej Jeriček, Tomo Šarf).
Tomo Šarf je posebej izpostavil, da je naziv »strokovni direktor» morda preozek.
Dr. Iztok Ciglarič je podprl dokument in v ospredje postavil naslednje aktivnosti AZS:
- profesionalno in strokovno delovanje inštitucije AZS,
- kvalitetna podpora članicam,
- marketing in pridobivanje sredstev.
Dušan Prezelj je menil, da morajo biti aktivnosti usklajene tudi z organi AZS
(Strokovni svet AZS) in da je potrebno aktivno delati na trženju in marketingu.
Morda bi za to angažirali dodatnega človeka.
Andrej Jeriček in Gabrijel Ambrožič podpirata dokument, ki bo AZS dal nove kvalitete.
Menita (enako dr. Dular), da je bolj malo realnih možnosti, da bi nov človek » zbral
resnejši dodatni denar ».
Dr. Boris Dular je poudaril, da nas ne sme najbolj skrbeti hierarhija, kot je včasih
zaznati iz razprave, temveč vsebina dela, pooblastila in odgovornosti!
Ni pa racionalno in praktično imeti 4 zaposlene in 3 nivoje.
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Predsednik AZS dr. Peter Kukovica je ponovno podprl razmišljanja dr. Dularja in še
enkrat poudaril dva nivoja delovanja.
Sklep 221:
UO AZS nalaga, da se pripravi ustrezen organigram in Pravilnik o
sistematizaciji delovnih mest. Direktor je zadolžen, da se pripravi razpis
delovnega mesta, ki naj ga AZS v 8 dneh in javno objavi.
10. Volitve v organe EAA
Podpredsednik AZS mag Marjan Hudej je informiral prisotne, da se je delegacija AZS
udeležila EAA kongresa z volitvami, kar je potekalo v Londonu.
AZS je bila prav v Londonu zelo počaščena, ker sta bila posebej nagrajena dva naša
atletska delavca:
- Janez Aljančič
- Gabrijel Ambrožič
V tem trenutku je predsednik AZS dr. Peter Kukovica povabil oba nagrajenca, da
pristopita in prejmeta posebno priznanje tudi s strani AZS (navzoči so pospremili
akcijo z aplavzom).
V nadaljevanju je podpredsednik AZS mag. Marjan Hudej podrobneje predstavil
izvolitev Hansjörga Wirza za novega (starega) predsednika EA (drugi kandidat je bil
Svein Arne Hansen iz Norveške). Kljub splošnemu prepričanju, da bo njegova zmaga
izjemno prepričljiva, je bilo veliko presenečenje, ker je bilo razmerje 28:22 v korist
Wirza, ki je tako zmagal le z nekaj glasovi prednosti.
Prav tako je zmanjkalo nekaj glasov za preboj v Council EAA direktorju Mikužu.
Razmerja glasov pa jasno kažejo, da članice niso brezbrižne do dogajanja v evropski
atletiki, saj je iz glasovanja mogoče razbrati voljo po spremembah.
Sklep 222:
UO AZS se je seznanil z volitvami na kongresu EAA in hkrati iskreno čestita
nagrajencema Janezu Aljančiču ter Gabrijelu Ambrožiču.
11. Pobude in predlogi
Direktor Boris Mikuž je informiral prisotne, da je Boštjan Buč ustanovil svoje društvo,
ki izpolnjuje pogoje za včlanitev. S tem bi tudi rešili problem izplačevanja pogodbe,
saj sta se atleti in njegov klub AK Velenje sporazumela, da denarni tok pogodbe ne bo
več šel preko AK Velenje.
Predsednik AK Velenje mag. Marjan Hudej je kratko informiral prisotne, kaj vse je AK
Velenje vložil v atleta in ima skladno s sestankom, ki ga je omenil direktor AZS atlet
proste roke za odhod v drug klub. Očitno pa si ga nihče ne želi.
Zato meni, da na tak način rešimo nastale težave.
V razpravi so se nato izmenjala različna mnenja, pri čemer je posebej dr. Boris Dular
poudaril, da je pristojnost AZS, da nekoga sprejme ali ne. Gotovo pa ni strategija AZS
sprejem klubov » one man band ». Meni, da tudi ni potrebno v ničemer popravljati
Statuta AZS (kot smo enkrat že razmišljali v to smer) in ne podpira takih akcij.
V vsakem slučaju predlaga da bi komisija akte na to temo še enkrat proučila. Predlaga
sestavo: Gabrijel Ambrožič, Zdravko Peternelj, dr. Boris Dular.
Sklep 223:
UO AZS na osnovi prejetih dokumentov potrjuje članstvo ŠD Boštjan Buč v
AZS in predlagano komisijo za preučitev aktov na tem področju.

6

12. Razno
Tomo Šarf je vse prisotne informiral o pripravah na dve veliki mednarodni tekmi, ki jih
organiziramo v Sloveniji (Podbrdo, Gorenja vas) in vse povabil na ogled.
Predsednik AZS dr. Peter Kukovica se je vsem zahvalil in zaželel veliko uspehov do
prihodnje predvidene avgustovske seje.
Seja se je zaključila ob 19.35.

Zapisal in uredil:
Boris Mikuž

Atletska zveza Slovenije
predsednik
dr. Peter Kukovica
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