ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE
Vodnikova cesta 155
1000 Ljubljana

ZAPISNIK
27. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek 22. marca 2007
ob 17.00 uri v prostorih M-hotela, Derčeva 4, 1000 Ljubljana
Prisotni: dr.Peter Kukovica-predsednik, Janez Aljančič, Dušan Prezelj-podpredsednika, Boris Dular,
Andrej Jeriček, Marjan Hudej, Martin Steiner, Marjan Štimec,Tomo Šarf, Črtomir Špacapan,
Anton Majcen, Robert Teršek, Igor Primc-vodja vrhunske selekcije
Opravičeno odsotni: Gabrijel Ambrožič, Andrej B. Pengov, Jurij Novak, Igor Topole.
Strokovna služba: Boris Mikuž, Zdravko Peternelj, Živa Kravanja

Predsednik Peter Kukovica je po preverjanju sklepčnosti ugotovil, da je prisotnih /11/ članov UO
AZS od /16/.
V skladu s 36. členom Poslovnika o delu UO AZS je UO AZS sklepčen in veljavno odloča, ker je
na seji prisotnih več kot polovica članov UO AZS.
Predsednik je predlagani dnevni red dal na glasovanje.
DNEVNI RED:
1.
Pregled zapisnika 26. seje UO AZS in pregled sklepov 26.seje UO AZS
2.
Nastop na EP v dvorani - Birmingham 2007
3.
Letna poročila komisij in delovnih teles AZS za leto 2006 in finančno poročilo za
leto 2006 – poročajo predsedniki komisij in delovnih teles
4.
Letni plan 2007 - poročajo predsedniki komisij in delovnih teles in Boris Mikuž
5.
ISO 9001 : 2000 – notranja in zunanja presoja
6.
Priprava na letno Skupščino AZS
- datum, kraj
- predlog spremembe statuta
- ISO 9001 podelitev certifikata
7.
Potrditev prevoda » Pravila za tekmovanja »
8.
Pogodba » TIMING »
9.
Pobude in predlogi članov UO AZS
10. Razno
Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb.
SKLEP 238:
Prisotni člani UO AZS /11/ so soglasno potrdili predlagani dnevni red.
AD 1
Ob pregledu zapisnika 26. seje UO AZS in pregledu sklepov 26.seje UO AZS je poročal B.Mikuž-

generalni sekretar.
Realizirani so bili vsi sklepi, ki so bili terminsko določeni. V teku so sklepi vezani na celostno
podobo AZS, kot sklep sodniške organizacije, da pripravi predloge ukrepov na področju sodnikov.
Na pregled zapisnika in poročanje ni bilo pripomb.
SKLEP 239:
Prisotni člani UO AZS /11/ UO AZS so soglasno potrdili zapisnik 26. redne seje.
AD2.
O nastopu na EP v dvorani v Birminghamu 2007 – je strokovni del poročila predstavil Martin Steiner
predsednik Strokovnega sveta AZS. Nastopilo je 7 atletov in 7 atletinj. Praktično so vsi potrdili svojo
dobro pripravljenost in izpolnili pričakovanja, z izjemo dveh posameznikov. Jolanda Čeplak je z
bronasto kolajno dokazala, da je ponovno v svetovnem vrhu,ter da je tako fizično kot psihično odlično

pripravljena. Matic Osovnikar je s četrtim mestom skupaj s svojim trenerjem izpolnil napovedi,kar
dokazuje da je njuno skupno delo izjemno usklajeno in profesionalno. Brigita Langerholc je
dokazala,da je sposobna do Osake doseči še boljši izid. Sonja Roman je bila odlična v predtekmovanju
in dosegla namen,da je bila opažena. Žal se je v finalnem nastopu izkazalo pomanjkanje stabilnosti in
rutine.Šprinterska trojka deklet je dosegla pričakovano raven. Opažena je bila mladost in neizkušenost
Tajnikarjeve in Kovačičeve.Merlene Ottey je nastopila v svojem slogu primerno trenutni
pripravljenosti. Pri moških je žal Miran Vodovnik zaradi lažje poškodbe v finalu morda ni mogel
pokazati vsega. Damjan Zlatnar je na ovirah dokazal, da se vrača dobro pripravljen za SP v Osaki.
Žal pa moramo ugotoviti,da se kontinuirane težave ponavljajo pri Boštjanu Buču, ki prav gotovo
potrebuje resen razgovor in strokovno pomoč. Rožle Prezelj atlet , ki je preteklosti nizal serijo
izvrstnih rezultatov, pa bo moral prav tako razmisliti o načinu dela in pripravah, da se bo
ponovno vrnil v sam vrh.
Črtomir Špacapan je kot vodja reprezentance poročal o samem bivanju in potovanju, ki je potekalo
brez zapletov.
Predsednik Peter Kukovica je na koncu povzel, da je bila medijska odmevnost na tako uspešno
prvenstvo in odlične rezultate dokaj skromna in ponovno se poraja občutek o relativni » medijski
zapostavljenosti » kraljice športa.
SKLEP 240:
Vsi prisotni člani UO AZS/11/ so potrdili poročilo o nastopu na EP v dvorani v Birminghamu.
AD3.

O letnem poročilu za leto 2006 je sprva poročal predsednik AZS Peter Kukovica. Nanizal je vrsto
uspešnih aktivnosti,ki so se odvijale :
• izjemni uspehi na tekmovalnem področju/bronasdta kolajna EP Goteborg Matic Osovnikar,srebrna
na SP za mladince Tina Šutej na EP v Solunu sta obe ekipi obstali v prvi ligi za leto 2007 na EP v
gorskih tekih je Mateja Kosovelj osvojila bronasto kolajno.
• razširitev tekmovalnega sistema-10 tekem več kot v preteklosti
• podpora vrhunskim atletom s pogodbami /31/
• uvedba mednarodne atletske lige
• sistemska ureditev zdravniške oskrbe za atlete
• aktivno sodelovanje s klubi/srečanje po regijah, mednarodna atletska liga, organizacija državnih
prvenstev in pokalnih tekmovanj. Izkazalo se je da ta segment ni bil dovolj pokrit zato se udejanja
zamisel v programu za leto 2007 kot leto klubske atletike.
• rezultati so bili odlični, kar kaže enotno in ciljno usmerjanje, ter sistematično, pozitivno
usmerjenost
• pri finančnem delu je poudaril preseganje načrtovanega iz 187 mio. na 207 mio.
• sredstva pridobljena kažejo na relativno uravnoteženost
Na predlog predsednika je Boris Mikuž generalni sekretar obrazložil preseg planiranih stroškov v
letu 2006, ki so nastala kot:
• odpravnina delavki Zdenki Šušteršič
• preseg na segmentu Združenja atletskih veteranov
• preseg na segmentu tiska revije Atletika in Zbornika
• preseg na segmentu vrhunske atletike članskega in mladinskega pogona
• preseg na segmentu Dan slovenske atletike ( posebej tudi pridobljen sponzor ! )
Predsednik SS Martin Steiner je poročal , da so zastavljeni cilji bili realizirani v smislu rezultatatov
, kot tudi spremljanje delovanja vrhunskih atletov. Prav tako je bila intenzivna koordinacija na
področju sodelovanja z TK AZS . Projektna metoda dela se je izkazala kot edina pravilna , saj le
tako stroka na svojem področju žanje uspehe v smislu zastavljenih ciljev in doseganju uspešnih
rezultatov.
Ostali predsednik komisij so kratko poročali o delu na posameznih segmentih. Predsednik ZATS
Andrej Jeriček je izpostavil, da je v preteklosti bil status prepoznavnosti atletskega trenerja sporen

in da bo potrebno v prihodnje le to izboljšati. Predstavnik atletov Robert Teršek je opazil, da med
poročili ni bilo poročilo o disciplinski komisiji, ki pa bo po zagotovilu generalnega sekretarja
Borisa Mikuža , dostavljeno naknadno in bo priloženo v gradivu za skupščino, ko ga bo komisija
posredovala.
Predsednik je po vseh poročilih, dal točko na glasovanje.
SKLEP 241:
Vsi prisotni člani /12/ UO AZS/so potrdili letna poročila komisij in delovnih teles za leto 2006
ter finančno poročilo za leto 2006.
AD4.
Letni plan 2007 je predstavil predsednik Peter Kukovica. Program je bil začrtan na izhodišča
upoštevajoč ISO 9001: 2000 standard, kjer so bili tudi posebej definirani glavni cilji AZS.
Finančni del programa je naravnan na 867.560€ /207.840 milijonov / na odhodkovni strani in
/900.517€ / 215.800 miljonov/ na prihodkovni.
Plan pridobivanja sredstev je : MŠŠ 229.511€/55.000 mio/FŠ 254.548€/61.000 mio/marketing
312.969€/75.000mio/
V nadaljevanju je kot prioritetna izhodišča navedel:
- vrhunsko selekcijo+podpisnike pogodb
- podpis pogodbe z generalnim sponzorjem
- projekt"atletika v vse šole"
- projekt"leto 2007-leto klubske atletike"
- izobraževanje vseh vpetih v atletsko gibanje
- velika nagrada AZS -vključitev TV Slovenije - 3 neposredni prenosi /Ljubljana, Maribor,
Celje/
- projektni pristop/po ISO 9001: 2000 standardu/
- vrhunski rezultati/EP dvorana, SP Osaka, EP Milano, EP mladinci/
- medijska prepoznavnost
- izgradnja krožne dvorane-sodelovanje z MŠŠ
- definiranje blagovnih znamk in celostne podobe AZS do konca leta 2007
Diskusija je potekala v nadaljevanju o reviji "Atletika", ki je od dne ko je prvikrat ugledala luč
sveta bila naravnana popolnoma na drugačnih temeljih in izhodiščih kot izhaja sedaj. Soglasno je
bilo odločeno, da je potrebna popolna vsebinska prenova, kajti samo zgolj ličen in kvaliteten papir
ne zadostuj.
Sklep 242:
Boris Mikuž poskrbi za pripravo in realizacijo vezano na revijo "Atletika"
Sklep 243:
UO AZS potrjuje letni plan za leto 2007
Vsi prisotni člani /12/ so soglasno podprli sklepa št. 242 in št. 243.
AD5.

ISO 9001 : 2000 – notranja in zunanja presoja. Poročal Boris Mikuž. Notranja presoja je bila v
pisarni AZS 21.03 kot priprava na zunanjo presojo, ki je določena za 02.04.2007 ponedeljek ob
08.00 in bo potekala do 14.00 ure.
Na osnovi zunanje presoje naj bi bila svečana podelitev certifikata na skupščini AZS 23.aprila
2007.
SKLEP 244:
UO AZS se je seznanil z dinamiko pridobivanja standarda ISO 9001: 2000 in zadolžil
generalnega sekretarja, da nadaljuje z aktivnostmi do pridobitve certifikata.

Sklep 245:
Na osnovi ugotovitev ankete (aktivnejša komunikacija, poenostavitev administracije, boljša
izraba interneta), se sprejme sklep, da se skozi projekt » Informacijski sistem AZS « upošteva
navedene predloge.
Vsi prisotni člani UO AZS /12/ so potrdili zgoraj navedena sklepa.
AD6.
O pripravi na letno Skupščino AZS je poročal predsednik Peter Kukovica.
Informiral je prisotne naslednjem:
- datum - 23.april, Ljubljana - ob 17.00 uri v prostorih M-hotela,
- predlog spremembe statuta, kjer se ime generalni sekretar zamenja z direktorjem AZS,
- ISO 9001:2000 podelitev certifikata na skupščini 23.04.2007
SKLEP 246:
Vsi prisotni člani UO AZS /12/so potrdili datum in kraj skupščine, ki naj bo 23. aprila v
Ljubljani, kot tudi predlagane spremembe statuta, ki bodo predložene v potrditev na
skupščini.
AD7.
O prevodu Pravil za atletska tekmovanja je poročal Zdravko Peternelj. Delavna skupina pod
vodstvom Gabrijela Ambrožiča je novembra 2006 pričela s prevodom in ga uspešno zaključila
koncem februarja 2007. Za prevod je bilo porabljenih cca 180 ur. Pravila bodo izdana v prvi
polovici meseca maja na 220 straneh in bodo obsegala 5 osnovnih sklopov:
- mednarodna tekmovanja
- pogoje za nastop na tekmovanjih
- protidopinška pravila
- spore
- tehnična pravila
Na priporočilo IAAF nacionalna panožna zveza Pravila sprejme za svoja in jih tudi upošteva pri
svojem delu. To je podano tudi na osnovi statutarne določbe.
Pravila so namenjena vsem atletskim delavcem, organizatorjem, sodnikom, trenerjem in atletom.
SKLEP 247:
Vsi prisotni člani /12/ UO AZS so soglasno potrdili prevedena » Pravila za tekmovanja ».
AD 8 - Pogodba » TIMING »
Generalni sekretar Boris Mikuž je poročal, da je AZS je kot plačnik storitev pred približno dvema
letoma prevzela plačilo kompletnih stroškov meritev in največkrat tudi obdelave podatkov. Znesek je
vse prej kot zanemarljiv, saj znaša cca 42000€ ali/10 mioSit/.
V prihodnje predlagamo, da bi na tem segmentu AZS in klubi stroške delili v določenem razmerju.
Razmisliti je potrebno o razvojni komponenti vlaganja AZS. Če bo » vse stroške » prevzela AZS,
potem za klube v prihodnje to gotovo ne bo najbolje.
SKLEP 248:
Vsi prisotni člani UO AZS/12/ so potrdili predlog, da se področje meritev in obdelave
podatkov za prvenstvena tekmovanja v prihodnje zastavi na drugačnih temeljih in se ta
predlog predstavi na Skupščini.
AD9. Pobude in predlogi članov UO AZS
V letu 2006 je bilo veliko uspešnih nastopov. Matic Osovnikar, Tina Šutej in gorska tekačica
Matejo Kosovelj pa so nosilci kolajn in so prejeli ali pa še bodo denarne nagrade.
V zvezi s tem, je bilo veliko neformalnih predlogov za izdelavo novega pravilnika.

V razpravi so se člani UO AZS strinjali, da se pripravi nov pravilnik, ki bo stimuliral predvsem
vrhunske dosežke.
SKLEP 249:
Do naslednje seje UO AZS se pripravi predlog Pravilnika o denarnih nagradah.
Izplača se nagrada gorski tekačici Mateji Kosovelj.
Od /11/ članov UO AZS so vsi prisotni soglasno podprli predlog.
AD 10. Razno
- nastop Marija Šestak v Italiji
- sprejem AK JESENICE v članstvo AZS
Generalni sekretar Boris Mikuž je poročal o želji za nastopanje atletinje Marije Šestak za klub v
Italiji. Nastopala bi dvakrat ali trikrat letno.
Preveri se vsa dokumentacija vezana na atletinjo in njen nastop v Italiji, kot tudi uskladitev z IAAF
pravili in v kolikor ni nasprotovanja kluba, AZS ne vidi ovir.
SKLEP 250:
V kolikor sta se kluba dogovorila se Mariji Šestak atletinji AD MASS -dovoli tekmovati za
klub JAKY-TECH APUANA v Italiji za sezono 2007.
Vsi prisotni člani UO AZS /11/ so zgoraj imenovani sklep soglasno podprli.
Prispela je vloga AK Jesenice za sprejem v članstvo AZS. Žal je njihov Statut neusklajen in ne
predvideva atletske dejavnosti v sklopu ŠD Jesenice. Generalni sekretar AZS je že predlagal, da
uskladijo Statut.
Tako žal niso izpolnjeni pogoji za sprejem v članstvo.
SKLEP 251:
AK JESENICE se ne sprejme v članstvo AZS in se jim predlaga, da uskladijo Statut tako, da
bo predvideval atletsko dejavnost.
Seja zaključena ob 20.45 uri
Zapisala: Ž. Kravanja
Atletska zveza Slovenije
predsednik
dr. Peter Kukovica

