
ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE        
Vodnikova cesta 155 
1000 Ljubljana            
   

ZAPISNIK 
 

29. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, 
ki je bila v ponedeljek, 18. junija 2007 ob 17.00 uri v   prostorih M-hotela, Derčeva 4, 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, Andrej. B. Pengov, Tomo Šarf,  
Anton Majcen           

Opravičeno odsotni: Dušan Prezelj, Igor Topole  
Ostali prisotni: Primož Hainz, Franc Mikec-člana NO AZS, 
Strokovna služba: Boris Mikuž, Zdravko Peternelj 
 
Predsednik dr. Peter Kukovica je vse prisotne pozdravil in jih seznanil z gradivom in predlaganim 
dnevnim redom. Prisotnih je bilo 12 od 16 članov UO AZS. Predsednik je informiral UO AZS, da je 
v skladu s 36. členom Poslovnika o delu UO AZS le ta sklepčen in veljavno odloča, ker je na seji 
prisotnih več kot polovica članov. 
Hkrati je seznanil prisotne, da je AZS pred dobro uro podpisala sponzorsko pogodbo za področje 
članskih reprezentanc z ELESOM. 
 
Dnevni red: 
1. Pregled zapisnika in sklepov 28. seje UO AZS 
2. Strateška in ciljna usklajenost delovanja AZS in klubov 
3. Nastop na evropskem pokalu v Milanu  
4.      Projekt POI 2008 / informacija  
5. Projekt SP OSAKA 2007  
6. Pritožba AK Olimpija – prestop atlet Andrej Poljanec 
7.    Pobude in predlogi članov UO AZS 
 - projekt EVACS 2008  
8.    Razno  

 
Predsednik je člane UO AZS in NO AZS seznanil, da so prejeli tudi naslednje materiale: 
 
Materiale za 1., 2. , 5. in 6. točko dnevnega reda. Za 6. točko dnevnega reda so prejeli dva materiala: 

a. pritožbo AK Olimpija 
b. sklep Komisije za registracije in pojasnilo komisije 

 
Za 3. in 4. točko dnevnega reda je posredovan material na seji, ker je bila seja Strokovnega sveta AZS in 
sestanek z OKS- ZŠZ v četrtek, 14. junija 2007 popoldan. 
 
Klubi so prejeli za drugo točko enak material kot je poslan članom UO AZS in NO AZS. Dodatno so klubi 
prejeli še material v zvezi s statusom trenerjev, ki ga je UO AZS že obravnaval.  
 
Razprava na dnevni red: 
 
Primož Hainz – predsednik NO AZS je seznanil prisotne, da je bil informiran, da naj bi se 
6. točka umaknila, a to mora potrditi g. Pengov, ki pa ga ob začetku seje ni. 
 
Novak Jurij je menil, da sklep in razprava glede revije » ATLETIKA » morda ni usmerjena 
točno, saj v kolikor gre za menjavo uredništva ne namerava sodelovati. 
Črtomir Špacapan je pojasnil, da je skupna naloga vseh, da revijo še izboljšajo. Glede 
koncepta dela pa je planiran skupni sestanek. 
 
Za dnevni red je glasovalo 12 članov. 
 



 
SKLEP 259: 
UO AZS potrjuje predlagani dnevni red. 
 
 
1. Pregled zapisnika 28. redne seje UO AZS in pregled sklepov 28. seje UO AZS 
 
Uvodno obrazložitev je podal Boris Mikuž. Na zapisnik ni bilo dodatnih pripomb. 
 
Od prisotnih _____12__ članov ZA predlog glasovalo ____12______,  
PROTI _____0___, VZDRŽANI ___0_________. 
 
SKLEP 260: 
UO AZS potrjuje zapisnik 28. redne seje UO AZS. 
 
 

2. Strateška in ciljna usklajenost delovanja AZS in klubov 
 
Uvodno obrazložitev je zaradi odsotnosti Igorja Topoleta podal predsednik AZS dr. Peter 
Kukovica, ki je uvodoma pojasnil, da se je AZS lotila strateško posameznih segmentov 
atletike. Dva izjemno pomembna sklopa sta: trenerji  in klubi. 
 
Oba omenjena sklopa sta izjemno pomembna (praktično najpomembnejša) za prihodnje 
delo in rezultate v atletiki. 
 
AZS je hkrati naprosila posamezne klube, da na svojih primerih pokažejo kako so 
organizirani in na tak način morda služijo tudi drugim kot model urejenosti. 
Predsednik AZS je seznanil prisotne, da je to izključno delovno gradivo in da bo ob koncu 
razprave predlagal delovno skupino, ki bo pripravila končni material. 
 
Tako so organiziranost predstavili naslednji poročevalci, ki so poudarili predvsem 
pridobivanje sredstev, delo na področju strokovnega kadra ter sodniških služb in 
organizacije ter udeležbe tekem: 
 
Jure Kolenc – AD MASS 
Slavko Petelin – KRONOS 
Mag. Marjan Hudej AK Velenja 
 
Vsi poročevalci so menili, da je iniciativa AZS zelo pozitivna in je potrebno prizadevanja v 
tej smeri maksimalno podpreti. 
 
V  razpravi je bilo izraženih več pobud in mnenj, ki so pomembna za klubski razvoj: 
 
 
Slavko Petelin je podal naslednje pobude: 

- pobuda za KOLEDARSKO BORZO (AD MASS, AD KRONOS ) / g. Petelin 
- pobuda za ekipne tekem ( pomen tekme ! ) 
- pobuda za APS ( pomen tekme ! ) 

 
Obe omenjeni tekmi po mnenju g. Petelina kažeta na moč atletskih klubov. 
Črtomir Špacapan je v razpravi poudaril staranje sodniškega kadra in dejstvo, da je vse 
delo v klubih na plečih 2 – 3 članov UO klubov. Posebej je pereč problem, če še občine ne 
nakazujejo dvanajstin. 
Mogočo povezanost vidi tudi na primeru množičnosti in medijev  ( npr. Primorske novice in 
teki ) 



Najtežavnejša je faza, ko se atleti odločajo za resen trening in  vrhunske rezultate. 
Napredek vidi tudi v tem, da bi v Sloveniji imeli več dvoran za zimska tekmovanja. 
Gabrijel Ambrožič je omenil, da je mladinskih nastopov na tekmovanjih manj kot včasih. 
Pozdravlja projektni pristop. 
Anton Majcen je poudaril pomembnost odnosov znotraj sodniških ekip in med vodstvi 
kluba ter sodniki. 
Andrej Jeriček meni, da atleti potrebujejo in trenerji tudi ekipne tekme. Ugotavlja pa, da je 
v klubih deficitarno delo na področju vodenja klubov ter premajhna podpora atletom, ko se 
odločajo o resnem profesionalnem treningu. 
Jure Kolenc je ugotovil, da na nekaterih tekmah ni atletov tudi iz tako imenovanih » velikih 
klubov ». 
Jurij Novak ugotavlja, da imamo preko 60 klubov in da manjših klubov ne smemo pozabiti. 
Andrej B. Pengov razume to srečanje kot priložnost in vidi hkrati pomembnost položaja 
srednje velikih klubov. Pozdravlja napore vodstva AZS, da išče na tem področju ustrezne 
sinergije. 
Predsednik AK KRKA je predstavil delovanje svojega kluba in pozdravil aktivnost AZS v tej 
smeri. Poudaril je , da je za atlete in trenerje sicer namenjeno več denarja, a bi ga realno 
potrebovali še za dodatne projekte. Zdi se mu pomembno, da bi bili objekti bolje urejeni, 
saj marsikateri v Sloveniji ni idealen za atletske tekme. 
Vatovec ( AK PIVKA ): Kratko predstavi klub in pričakuje pomoč z nasveti s strani dobro 
organiziranih klubov. Zdi se mu pomembno, da so tudi manjši klubi dobro urejeni saj so 
baza za atletiko v mnogih okoljih. 
 
Predsednik je predlagal sprejem sklepa: 
 
SKLEP 261: 
UO AZS imenuje delovno skupino v sestavi: Igor Topole, Martin Steiner, Slavko Petelin, 
Jure Kolenc, Boris Mikuž, Marjan Hudej in Gabrijel Ambrožič da do septembra pripravi 
končni predlog za predstavitev na Skupščini AZS v oktobru. 
 
 
Od prisotnih _____12__ članov ZA predlog glasovalo ____12______,  
PROTI ____0____, VZDRŽANI _____0_______. 
 
 
3. Nastop na evropskem pokalu v Milanu 

 
Uvodno obrazložitev je podal predsednik Strokovnega sveta AZS Martin Steiner, ki je 
poudaril, da je sestavljena najmočnejša reprezentanca in da ni odpovedi glede nastopov. 
Cilji so zelo jasni: glede na analize osvojiti mesta med  4. in 6., ki seveda ohranjajo 
prvoligaški status reprezentance.  
 
Prisotni so se strinjali o izjemnem pomenu nastopa reprezentance in pričakujejo 
maksimalno zavzetost reprezentance v milanu. 
 
Predsednik je predlagal naslednji sklep: 
 
SKLEP 262: 
UO AZS potrjuje predlagano reprezentanco za nastop na evropskem pokalu v 
Milanu S CILJEM da izbori obstanek v PRVI LIGI. 
 
 
Ugotavljam, da je od prisotnih ___11____ članov ZA predlog glasovalo ___11_______,  
PROTI _____0___, VZDRŽANI ____0________. 
 
 



4. Projekt POI 2008 / informacija  
 
Martin Steiner je poročal o trenutnem stanju na projektu POI PEKING. Prisotni so prejeli 
gradivo v obliki informacij glede projekta. Posebej veseli dejstvo, da je bil skupni zaključek 
OKS in AZS, da so kriteriji MOK – a za POI PEKING primerni in jih ni potrebno usklajevati.  
Glede medicinske podpore in pregledov atletov in športnikov OKS namerava vključiti v to 
dva centra – Celje in Ljubljano. OKS namerava z atleti podpisati pogodbe v mesecu 
oktobru – seveda le s tistimi, ki imajo (ali jih bodo izpolnili) norme in jim na tak način 
zagotoviti določena sredstva.   
 
Predsednik AZS se je zahvali za informacije in predlagal sprejem naslednjih sklepov: 
 
SKLEP 263: 
UO AZS se je seznanil z delom na projektu POI PEKING 2008 in nalaga Strokovnemu 
svetu AZS, da na podlagi dosedanjih informacij pripravi širši spisek kandidatov za 
POI PEKING 2008 in cilje do naslednje seje UO AZS. 
 
SKLEP 264: 
OKS- ZŠZ se predlaga, da se tudi KOPA Golnik vključi med center kot LJ in CE. 
 
 
Od prisotnih ____11___ članov ZA predlog glasovalo __11________,  
PROTI ____0____, VZDRŽANI ____0________. 
 
 
5. Projekt SP OSAKA 2007  

 
Uvodno obrazložitev je podal Boris Mikuž. Hkrati so vsi člani UO AZS in NO AZS prejeli 
pisni material, ki je predstavil potek in nadaljevanje projekta SP OSAKA. ( potovanje, 
oprema, tiskovna konferenca, medicinska podpora, finance, … ) 
V ta namen je bil na AZS organiziran sestanek z vodjo ekipe mag. Marjanom Hudej. 
 
SKLEP : 265 
UO AZS potrjuje potek projekta SP OSAKA. 
 
Ugotavljam, da je od prisotnih ____11___ članov ZA predlog glasovalo _______11___,  
PROTI ______0__, VZDRŽANI ___0_________. 
 
 
6. Pritožba AK Olimpija – prestop atlet Andrej Poljanec 

 
Boris Mikuž poroča o poteku prestopa atleta Andreja Poljanca. Obrazložitev  poteka 
prestopa je podal tudi Andrej B. Pengov in opozoril, da mora AZS v takih primerih ravnati 
zelo z občutkom, saj se sicer lahko primeri, da bo še več takih primerov, kajti zaenkrat je 
to res edini atlet, ki je prestopil na tak način. 
Predvsem se pojavlja vprašanje komisije oz. pisarne AZS, saj bi morda lahko razmišljali o 
navzkrižju interesov nekaterih članov komisije. 
Svoj pogled je predstavil oče atleta, ki je bil pooblaščen tudi za zastopanje atleta – 
Poljanec Ivan. 
 
Andrej B. Pengov je seznanil navzoče, da je bil realiziran tudi sestanek z atletom in 
očetom atleta, ter, da je sklep, da se atletu omogoči kar najboljše nadaljevanje kariere. 
Zato atleta ne želijo administrativno zaustavljati in predlagajo umik te točke z dnevnega 
reda. 
 
 



SKLEP 266: 
UO AZS ugotavlja, da je AK OLIMPIJA umaknila pritožbo na prestop atleta Andreja 
Poljanca  iz AK Olimpija v AK KRKA ter nalaga AZS naj atleta ustrezno registrira za 
AK KRKA. 
 

Od prisotnih ___11____ članov ZA predlog glasovalo ___11_______,  
PROTI ______0__, VZDRŽANI _______0_____. 
 
 
7. Pobude in predlogi članov UO AZS 
 - projekt EVACS 2008 
 
Jurij Novak je kratko poročal, da sporazuma med AK Olimpija in EVACS 2008 še ni, da 
pa dogovori še potekajo. Andrej B. Pengov je seznanil prisotne, da se umika s pogajanj in 
jih prepušča Mateju Juhart in sodelavcem v AK Olimpija. 

 
 
8. Razno  
 
Črtomir Špacapan je vprašal kaj storiti v primeru DP in discipline met kladiva, na kar je 
Gabrijel Ambrožič odgovoril, da je KT že posredovala odgovor organizatorju, da je kladivo 
lahko izjemoma v sosednji Gorici. 
 
Črtomir Špacapan je vprašal ali v reprezentanco za Milano resnično ne sodi tudi kakšen 
trener Iz AK Gorica in hkrati komentiral, da naj se Pravilnik o prestopih dodela v kolikor se 
smatra, da ni dovolj natančen. Pričakuje pa, da bodo podani ustrezni predlogi.  

 
 
Seja je bila zaključena ob 19.35. 
 
Zapisal: 
Boris Mikuž 
 
 
 Atletska zveza Slovenije 
                predsednik 
                                                                              dr. Peter Kukovica 
 


