
ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE        
Vodnikova cesta 155 
1000 Ljubljana            
   

ZAPISNIK 
 

28. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je bila v ponedeljek  28. maja ob 17.00 uri v   
prostorih M-hotela  Derčeva 4,  1000 Ljubljana    

 
Prisotni: dr.Peter Kukovica-predsednik,Janez Aljančič-podpredsednik, Gabrijel Ambrožič, Boris 
Dular, Marjan Hudej, Jurij Novak, Martin Steiner, Črtomir Špacapan,Marjan Štimec,Robert 
Teršek,Andrej Jeriček-             
člani UO AZS                        
Opravičeno odsotni: Dušan Prezelj, Andrej Pengov, Tomo Šarf, Igor Topole, Anton Majcen.  
Novinarji:  
Ostali prisotni: Primož Hainz, Franc Mikec - člana NO AZS, 
Strokovna služba: Boris Mikuž,  Zdravko Peternelj, Živa Kravanja 
 
Predsednik dr. Peter Kukovica, je  vse prisotne pozdravil in jih seznanil z gradivom in predlaganim 
dnevnim redom.  
Prisotnih je bilo 11 od 16 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: 
 
Predlog dnevnega reda: 
 
1. Pregled zapisnika 27. seje UO AZS in pregled sklepov 27.seje UO AZS – poroča B. Mikuž  
2. Položaj trenerja v atletiki – poroča Andrej Jeriček 
3. Pravila o nošenju opreme na reprezentančnih srečanjih – poroča Boris Mikuž 
4.       Pravilnik o nagradah in priznanjih – poroča Boris Mikuž 
5. Pritožba AK Olimpija – prestop atlet Andrej Poljanec 
6.    Pobude in predlogi članov UO AZS 
7.    Razno  
 
V nadaljevanju je predsednik dr. Peter Kukovica  predlagal, da se točka 5. umakne z dnevnega 
reda. AK Olimpija se je namreč pritožila, ker meni, da morajo vsi člani UO AZS pravočasno prejeti 
ves material, ki ga je klub vložil s pritožbo. 
Pri 6. točki je predlagal da bi obravnavali dve zadevi: 
- imenovanje člana UO AZS Č.Špacapana kot koordinatorja množične atletike 
- posredovanje informacij v zvezi s kategorizacijo ( M. Steiner ) 
 

SKLEP 251: 
Prisotni člani UO AZS /11/  so soglasno potrdili predlagani dnevni red z omenjenimi 
spremembami. 
 
AD 1.Pregled zapisnika 27. redne seje UO AZS in pregled sklepov 
 
Uvodno obrazložitev je podal Boris Mikuž direktor AZS, kot tudi poročilo o realizaciji sprejetih 
sklepov predhodne seje.  
Član UO AZS Jurij Novak je pripomnil, da se mu ne zdi korektno v njegovi odsotnosti  razpravljati  
na sejah UO AZS o temah, ki niso na dnevnem redu in so vezana na njegovo  delo pri  AZS                    
/ primer - veteranska atletika in revija Atletika, katere je odgovorni urednik./ 
Drugih pripomb na zapisnik ni bilo. 
 
SKLEP 252: 
Prisotni člani UO AZS /11/ so soglasno  potrdili zapisnik 28. redne seje UO AZS. 



 
AD 2.Položaj trenerja v atletiki – poroča Andrej Jeriček 
 

V samem uvodu je predsednik dr. Peter Kukovica predstavil bogato gradivo v smislu dveh sklopov. 
Gre za vpetost atletskega trenerja v smislu razumevanja odnosa trener – klub – AZS. Tu gre za Gradivo  
naj bi informacijsko predstavili tudi vsem predsednikom klubov, ga  strateško  prevetrili, nadgradili in s 
sprejetim sklepom predhodne seje ( umeščanje tekmovalnega sistema ) predstavili na zaključni seji UO 
AZS pred koledarsko borzo in na Skupščini AZS jeseni. 
Gre za strateško dolgoročne usmeritve, ki bodo imele vpliv v prihodnjem obdobju. 
V nadaljevanju Andrej Jeriček – predsednik ZATS predstavi gradivo - analizo stanja za leto 2006. 
Na osnovi analize stanja 2006 je število trenerjev v vseh klubih 217. Po posameznih disciplinah pa 
gre predvsem  za zaskrbljujoči podatek, da je največ trenerjev na splošni vadbi 149 medtem, ko je 
število po posameznih sklopih dosti manjše: .sprint 17, ovire 8, skoki 9, višina 6, daljina 13, troskok 
9, srednje proge 18, meti 14, mnogoboji 3.Trenerji radi delajo v pionirskih vrstah, saj je zahtevnost 
strokovnega dela mnogo manjša , kot tudi intenzivnost vadbe in finančno nagrajevanje  je 
zadovoljivo.  
Število trenerjev po kategorijah je sledeče: Pionirska 194, mladinska 74 in članska 41. 
Izobrazbena struktura je lahko delno problem. Po podatkih je razvidno da je več kot  polovica 
trenerjev /140/ pridobila usposabljanje preko različnih seminarjev in delavnic na FŠ.  Ostali /125/ 
so trenerji , ki so fakultetno  izobraženi in delujejo predvsem v smislu programa športne  vzgoje po 
šolah. 
Starostna struktura kaže, da  je kar 15.7% starejših od 55 let. Potrebno bo razmišljati, kako 
nadomestiti vrhunske trenerje kot Kastelic, Kocuvan, Kopitar, Štimec, Djordjevič, Šoba. 
V smislu strateške usmeritve gre za strukturo trenerjev in vlaganja na posameznih segmentih, ter 
prognozo potreb in načrtovanimi cilji 2008 -2012. Pomembne so vsebinske, časovne komponente 
in seveda odgovorni za izpeljavo zadanih ciljev. Najbolj pereč ( nedorečen ) pa je seveda model 
financiranja trenerjev. 
Na omenjeno tematiko se je razvila živahna razprava, katere povzetek sledi iz zapisa: 
 
Jurij NOVAK- dejstvo je, da je glavni vir financiranja vadnina otrok  starosti od 9 do 18 let. Najbolje 
so stimulirani trenerji, ki delajo z najmlajšo populacijo , medtem ko trenerji, ki pripravljajo atlete za 
nastop v slovenski atletski reprezentanci prejmejo manjši del pogače. 
Peter KUKOVICA - AZS je naredila velik korak. Podpisala je pogodbe z 31 atleti in atleti vrhunske 
selekcije. Ob tem je upoštevano, da atleti za realizacijo ciljev potrebujejo del financ za trenerje. Žal 
se redko kje to realizira. AZS naj bi tako » pokrivala » še trenerje. Meni, da je pametneje najti 
ustrezno rešitev do kje so vložki klubov in kje začne vlagati AZS. 
Lahko opazimo, da so viri financiranja različni: od javnih in v nekaterih segmentih jasno in točno 
določenih, do prispevkov mladih atletov in drugih virov. Vprašanje pa je, kdaj pridejo » trenerji na 
vrsto za plačilo. » 
Gradivo, ki je prvič v zgodovini AZS pripravljeno v tako obsežni obliki, je potrebno 
posredovati na klube in nato skupaj dogovorimo model funkcioniranja v prihodnje. 
Martin STEINER - pri AK Velenje morajo atleti, ki so pogodbeno vezani , vsake tri mesece  
odvajati določen % in mesečno vadnino. Tisti trenerji, ki opravljajo » manj zahtevno delo »  
prejmejo manj, kot tisti, ki delajo z reprezentančnimi atleti in vrhunskim, prejmejo več. 
Črtomir ŠPACAPAN - pri njih ( AK GORICA ) pokrivajo aktivnosti s šolskimi pedagogi in 
honorarnimi trenerji. Občina participira , vendar zahteva ustrezno izobrazbo ali usposobljenost. 
Prav gotovo pa obstoja nevarnost, da uidejo vrhunski trenerji. 
Marjan ŠTIMEC – AD Almont Sl.Bistrica pravzaprav deluje zelo blizu predlaganemu 
gradivu.Trenerja / Mesarič,Štimec / pokriva klubska blagajna , občina in seveda podpisane 
pogodbe z atleti. Večji je problem, da se pripravi atleta , starosti 20 let  na dvakrat dnevno 
treniranje in seveda verovanje v uspeh , saj gre končno po zaključeni karieri za njegovo 
eksistenco. 
Trener mora verjeti v svojega varovanca, pa čeprav gre v začetku kariere za lastno vlaganje vanj, 
kot je primer Štimec/Vodovnik. Trener je tudi v vlogi menedžerja, organizatorja in še kaj vsaj v 
začetni fazi.  Skupaj ( primer: Štimec/Vodovnik ) sta že 15 let in sadovi uspehov so jasni. 
Marjan HUDEJ - AZS ne more delati čudežev. Viri financiranja so urejeni preko klubov in zadeva 
je transparentna. AZS pokriva vse programe tekmovanj in v tem segmentu sofinanciranje prav 



gotovo ni odprto. Financiranje v slovenskem prostoru je različno, glede na raznolikost okolja , kjer 
se ta športna - atletska dejavnost izvaja. Model je potrebno aktivno prilagajati okolju. Vsekakor pa 
je pohvalno, da se je AZS prvič v zgodovini resno in obširno lotila problematike atletskega trenerja, 
kar nam bo v prihodnje še kako koristilo. 
Gabrijel AMBROŽIČ - v klubih je potrebno sredstva prelivati glede na pridobljene vire; pač glede 
na strategijo in prioritete. Sicer pa je potrebno, da AZS uredi status trenerjev na nivoju države. 
Boris DULAR- Dejansko gre za podcenjeno delo . Če trenerska pozicija ni pravilno ovrednotena, 
tudi » delovaje kluba ni urejeno ». Seveda so apetiti zelo različni in pomembno je dvig celotnega 
odnosa do te dejavnosti. Strinja pa se, da je model lahko od okolja do okolja nekoliko različen, 
vendar je potrebno prepoznati težavo, da v veliko klubih nimajo ustreznih kriterijev in prioritet. 
Jurij NOVAK- zelo problematični so trenerji, ki imajo dobre atlete in jih ne spustijo iz rok. Gre za 
materialni in strokovni status.Prav gotovo se ravno tu lomijo kopja in veliko potencialno dobrih 
atletov ugasne v pozabo. 
Janez ALJANČIČ - prav gotovo je v slovenski družbi vloga trenerja premalo ovrednotena.Gotovo 
je potrebno imeti trenerje za masovno atletiko, vendar  nikakor pa ne sme delo  vrhunskih trenerjev 
biti na stranskem tiru. 
Boris MIKUŽ – za preboj so potrebni naslednji pogoji:  
                       1./ kritična masa trenerjev 
                       2./ kvalitetno znanje – vrhunsko in njegov prenos, katerega pridobivanje je nujno na 
  daljši rok v tujini 
                       3./ ustrezna strategija sodelovanja AZS in klubov  ob upoštevanju države in njenih  
  ambicij ( PŠŠ; zaposlovanje trenerjev ) 
                       4./ vrhunski trenerji vežejo nase vrhunske atlete in glede na material je jasno nakazan 
  cilj na tem segmentu kot na ostalih 
Andrej JERIČEK- v klubih gre za kadrovsko podhranjenost in ne samo za finančno. Trenerji  so 
praktično vpeti v vse aktivnosti delovanja kluba. 
Martin STEINER- zelo pomembno je , da trenerji poskrbijo za sebe, v smislu financiranja in trženja 
preden ima atlet dobre in vrhunske rezultate. 
Po temeljiti razpravi je bil sprejet sklep št. 253. 
 
Sklep št.253 
UO AZS nalaga ZATS, da kot predlagatelj gradivo pošlje predsednikom klubov, da se na podlagi 
njihovih mnenj do septembra pripravi končni predlog Strategije sodelovanja med klubi in AZS na 
področju delovanja trenerjev. Vsi prisotni člani UO AZS /11/ so soglasno podprli predlog sklepa. 
 

AD3.Pravila o nošenju opreme na reprezentančnih srečanjih – poroča Boris Mikuž 
Uvodno obrazložitev je podal Boris Mikuž. 
Gre za način nošenja opreme v času nastopanja za slovensko atletsko reprezentanco. 

- ureditev pravil do atletov 
- ureditev pravil do sponzorjev 
- ureditev pravil nastopanja v reprezentanci 

Zelo pomembno je , da se dokončno uredi odnos vseh nastopajočih do reprezentančnih nastopov, 
ki so včasih premalo poudarjeni. Mlade atlete je potrebno » izobraziti » v smislu pomena nastopa 
za državno reprezentanco. 
K temu prav gotovo lahko zelo veliko pripomore pravilen in dosleden odnos samega vodje na 
posameznem tekmovanju. 
Predlagatelji menijo, da gre za zahteven, korekten  in dober predlog. ( Ambrožič, Teršek, Mikuž ) 
 
SKLEP 254: 
UO AZS potrjuje predlagan Pravilnik o nošenju opreme na reprezentančnih srečanjih. 
Od prisotnih članov UO AZS /11/ je  za predlog soglasno glasovalo 11 članov UO AZS. 
 
AD4. Pravilnik o nagradah in priznanjih – poroča Boris Mikuž 
S tem pravilnikom AZS določa način in višino nagrad za dosežene vrhunske rezultate za atlete in 
njihove neposredne trenerje. AZS bo nagrajevala vrhunske dosežke atletov na naslednjih tekmovanjih: 
POI, SP in SP dvorana, EP in EP dvorana. 
POI, SP na odprtem      1.2.3.mesto  10.000,8000,6000€ 



SP dvorana,EP odprto 1.2.3.mesto     8000,6000,5000€ 
EP dvorana                  1.2.3.mesto     5000,4000,3000€ 
Višina nagrade za trenerja, ki prejme nagrado v višini 50% zneska nagrade atleta. ( predlog ) Nagrada 
oziroma znesek, ki se izplača trenerju se ne odšteva od vsote atleta, temveč je samostojna nagrada 
trenerju. 
UO AZS si jemlje pravico, da za izredne dosežke nagradi tudi rezultate in dosežke z drugih tekmovanj. 
AZS bo nagrado nakazala v roku 30 dni od doseženega rezultata.  
Boris Mikuž je UO AZS tudi seznanil z predlogi Toma Šarfa, ki je menil, da bi predlog moral zajemati 
širše področje. ( krosi, GT, morda ne samo kolajne,… )   
Predlog je izdelala skupina: Šarf, Steiner, Mikuž. 
V kratki razpravi je bilo enotno mnenje, da je predlog korektno izdelan in pušča UO AZS dovolj 
manevrskega prostora za dosežke, ki niso posebej našteti. 
 

SKLEP  ŠT. 255: 
Prisotni člani UO AZS/11/ so z /10/ glasovi za in /1/enim vzdržanim glasom,ter /0/ proti   
potrdili Pravilnik o nagradah in priznanjih. 
 
AD5. Pobude in predlogi 
 
Dr. Peter Kukovica predlaga v smislu dosedanje prakse, da znotraj AZS v smislu delovanja na 
področju množične atletike ta del prevzame člana UO AZS Črtomir Špacapana, kar je bilo s strani 
imenovanega tudi sprejeto. 
Črtomir Špacapan je poročal o sestanku z Uredniškim odborom  revije » AtletikA ». Prisotni so bili 
člani uredniškega odbora in direktor AZS. 
Kratka analiza kaže sledeče: 
1. Potrebna je vsebinska in sistemska prenova izdaje ( izdaja ažurna, zmanjšanje določenih 
stroškov, povečanje  števila številk  ) 
2./Aleš Cantarutti – zunanji član prevzame trženje. Sponzorje in prispevke se išče izven že  znanih 
sponzorjev 
Cilj je, da bo »revija financirala sebe » . 
3./ trenutno sodelujoči so voljni nadaljnjega sodelovanja 
4./ Predlagane zadolžitve:  Črtomir Špacapan – glavni urednik 
                                Jurij Novak- odgovorni urednik, pokriva vsebinski del 
                                Aleš Cantarutti – trženje, marketing 
Ostali člani kot je dosedanja struktura. Končna struktura delovanja bo potrjena ob predstavitvi, ki jo 
bo pripravil član UO AZS Črtomir Špacapan. 
 
SKLEP ŠT.256 
Prisotni člani/10/ so potrdili predlagani sklep ,da se pripravi in predstavi strategija delovanja 
revije ATLETIKA na naslednji seji UO AZS. /B.Dular je na tej točki zapustil sejo/. 
 

AD6. Razno  
Predsednik Strokovnega sveta AZS Martin Steiner je poročal o pripravi na spremembe akta o 
kategorizaciji in potrebo vseh sredin, da se aktivno vključijo v prenovo. AZS se mora tvorno in aktivno 
vključiti v oblikovanje novega pravilnika, ki naj bo v korist atletskega športa. 
Gre za perečo problematiko , ki je večna tema vseh športnih sfer , predvsem pa videnje in 
obravnavanje posameznih sredin ali skupin športov v smislu lastnih interesov. Za generalne 
spremembe bo potrebno poseči po temeljih na katerih slonijo obstoječa določila. Hkrati bo potrebno 
angažirati druge športe in narediti skupno akcijo. 
Osnovna sprememba, bi morala biti razvrstitev športov v kakovostne razrede. AZS je že v preteklosti 
večkrat posredovala ustrezne in kvalitetne pripombe na kategorizacijo. 
10.05.2005 je iniciativni odbor za Olimpijske in neolimpijske športe posredoval OKS - ZŠZ gradivo v 
katerem je popolnoma negiral potrebo po vsebinskih spremembah z utemeljevanjem teze, da so vsi 
športi enakovredni in vse kolajne enako težke. Bistveno vprašanje  je, kako se bo v bodoče odločala 
država. 
Zakaj ni večjega števila kategoriziranih športnikov - atletov povedo naslednja dejstva: 
- populacija učencev ( otrok ) pada 



- nestimulativno nagrajevanje učiteljev 
- položaj atletike v športnem marketingu 
- nelojalna konkurenca » različnih športov » ( OKS – cca 70 športov ) 
Ugotovitve in zaključki : 
- kategorizacija bi morala nagrajevati športnike in ne zvez 
- uveljaviti razvrstitev športov ( in s tem zvez ) po kvaliteti in jih tako tudi financirati 
- uveljaviti možnosti večjega števila nastopov na tekmovanjih, ki prinašajo kategorizacijo in omogočiti  
- mladim uveljavljanje preko tablic / EJOF, Univerziada, EP itd./  
- urediti status vrhunskih trenerjev 
 
Na AZS bi bilo potrebno sledeče: 
- nadgraditi in spremeniti organiziranost stroke in posledično delitev sredstev z namenom boljšega  
  izplena rezultatov 
- vse sile usmeriti v TOP selekcijo 2012, kar pomeni pričeti z delom pred 2008 
- nove sile in nov zagon v delovanju AZS , ki zagotavlja kontinuiteto in pripomore k povečanju 
števila kategoriziranih atletov  
Ker bo v prvi polovici junija 2007 predvidoma prišel v obravnavo osnutek spremenjenega pravilnika o 
kategorizaciji je potrebno, da se v AZS dobro pripravimo in organiziramo, po potrebi tudi povežemo z 
isto mislečimi, z namenom uveljaviti naše pripombe in dopolnila. 
 

SKLEP ŠT.257 
AZS se aktivno vključi v oblikovanje novega pravilnika o kategorizaciji. Delavna skupina pod 
vodstvom predsednika AZS dr. Petra Kukovice, podpredsednika AZS Dušana Prezlja, direktorja 
AZS Borisa Mikuža, predsednika Strokovnega sveta AZS Martina Steinerja in predsednika 
Komisije za tekmovanje pri AZS Gabrijela Ambrožiča bo pripravila ustrezen predlog. 
 
- atlet Uroš Kogal ( nastop za klub v Italiji ) 
 
Pojasnilo poda Boris Mikuž, ki je informiral navzoče, da želi atlet nastopati za klub v Italiji ( atlet 
občasno tudi študira v Italiji ). Predlaga se, da v kolikor klub nima zadržkov se aktivnost lahko 
izvrši. 
 
SKLEP 258: 
UO AZS potrjuje, da atlet Uroš Kogal lahko tekmuje za klub v Italiji v kolikor njegov matični 
klub potrjuje to. 
 
 
Predsednik se je zahvalil vsem prisotnim članom UO AZS za udeležbo na seji in povabil  vse 
na  miting v Novo Gorico – sreda 30.05. ter miting s prvim  TV prenosom v Ljubljani 03.06. 
 
Seja zaključena ob 20.30 uri 
 
Zapisala: Živa Kravanja 
 
Ljubljana,30.05.2007 
 
 
 Atletska zveza Slovenije 
                predsednik 
                                                                              dr. Peter Kukovica 
 


