
ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE        
Vodnikova cesta 155 
1000 Ljubljana             
  

ZAPISNIK 
 

34. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je bila v ponedeljek, 24. septembra 2007 
ob 17.00 uri v prostorih M-hotela, Derčeva 4, 1000 Ljubljana    

 
Prisotni: dr.Peter Kukovica-predsednik, Janez Aljančič in Dušan Prezelj-podpredsednika, 

Gabrijel Ambrozič, Marjan Hudej, Jurij Novak, Martin Steiner, Tomo Šarf, Črtomir Špacapan, 
Robert Teršek, Anton Majcen  

Opravičeno odsotni: Igor Topole, Boris Dular, Andrej B. Pengov, Marjan Štimec, Andrej Jeriček 
Ostali prisotni: Primož Hainz-predsednik NO AZS, Franc Mikec član NO AZS, Primc Igor -Vrhunska 
selekcija 
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 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. 
 
Predsednik je uvodoma predstavil predlagani dnevni red kot sledi. 
1. Pregled zapisnika 33. redne seje UO AZS in pregled realizacije sklepov 33. redne seje UO AZS 
2. Tekmovalni sistem – pogled v prihodnost 
3.    Pobude in predlogi članov UO AZS  
4.    Razno  

 
Z vabilom so člani UO AZS in NO AZS prejeli gradivo za 1. točko dnevnega reda, dan kasneje pa tudi gradivo za drugo 
točko dnevnega reda. 
 
Kot dopolnilo h dnevnemu redu je Tomo Šarf predlagal poročilo s Svetovnega prvenstva v gorskih 
tekih, na kar je predsednik Peter Kukovica predlagal uvrstitev te točke na eno naslednjih sej. 
Predsednik je predlagani dnevni red dal na glasovanje. 
Podpredsednik Janez Aljančič je predlagal, da se kot dodatno obravnava gradivo o kandidaturi za 
velika mednarodna tekmovanja. 
 
Predsednik je nato predlagal, da se dnevni red pod razno razširi s točko ( pobude ) o » nameri o 
kandidaturi AZS za velika mednarodna tekmovanja ». 
 
Sklep 293: 

UO AZS potrjuje predlagani dnevni red z dodatno točko (pobude) -  » Kandidatura AZS za 
velika tekmovanja » 

Za sklep je glasovalo vseh 11 prisotnih članov UO AZS. 

 
1. Pregled zapisnika 33. redne seje UO AZS in pregled realizacije sklepov 33. redne seje UO AZS 
 
Uvodna obrazložitev je podal Boris Mikuž, ki je posebej poudaril, da je bil ZATS na svoji prvi seji 
seznanjen s sklepi UO AZS ( 282 – 288 ), ki se nanašajo na delovanje ZATS. 
Pomembni sklepi 290 – 292 so v teku oz. realizaciji. Na zapisnik ni bilo pripomb. 
 
SKLEP 294: 
UO AZS potrjuje zapisnik 33. redne seje UO AZS in pregled realizacije sklepov 33. redne seje UO 
AZS. 
 



Za sklep je glasovalo vseh 11 prisotnih članov UO AZS. 

 
2. Tekmovalni sistem – pogled v prihodnost 
 
Uvodna obrazložitev je podal Gabrijel Ambrožič, predsednik KT AZS. 
AZS je naredila nekaj novih korakov na področju tekmovalnega sistema, ki pa ugotavljamo, niso dali 
rezultatov tudi na strani klubov: 

- AZS krije meritve in obdelavo podatkov 

- AZS krije stroške delegatov 

- AZS krije kolajne in priznanja 

- AZS je podprla in realizirala več tekem za mlade ( U12, U14, U-16 ) 

 

AZS je v preteklih dveh letih več vložila v tekmovalni sistem.  

- posamezne tekme so slabo pripravljene 

- nekaterih tekem klubi ne želijo prevzeti ( stroški, organizacija ) 

- na nekaterih tekmah je vedno manj tekmovalcev 

- posebej ni dobro, če so slabo pripravljene nekatere najboljše tekme 

( npr. APS, DP člani, posamezne tekme VN Vzajemna ) 

 

Črtomir Špacapan je izpostavil, da je število tekem za mlade lahko že celo preveliko, saj je potrebno 
upoštevati tudi tekme, ki jih ni na koledarju AZS, ker so regionalnega in lokalnega značaja, za kar je 
potrebna enaka organizacija ( sodniki, objekt,… ). Tako dobimo sliko, da se dejavnost odvija zelo intenzivno 
in tudi zato včasih kakšno pomembnejšo tekmo naredimo manj privlačno.  

Nujno je potrebno uravnotežiti število mitingov, saj se je letos pokazalo, da v N.Gorici ni mogoče 
organizirati dveh mitingov v maju. Hkrati pa organizator za vse tekme prevzema odgovornost. Pri borzi se 
vedno zatika na » istem mestu », zato predlaga, da za borzo velja » sistem stimulacije ». 

Martin Steiner je podal ugotovitev, da je cca 1000 več registriranih atletov v zadnjih letih , a je na tekmah 
očitno razkorak velik in teh atletov ni. Vsekakor pa je letos  resnično lahko vsak našel večje število tekem 
zase. 

Včasih se je potrebno vprašati ali je tako število sodnikov in organizatorjev res potrebno; če pogledamo 
posamezne tekme bi jih lahko predvideli morda manj in bi teh težav bilo manj. 

Dušan Prezelj je menil, da imamo olimpijski program v katerem pri nekaterih disciplinah DP sploh ne 
dosegamo 6 atletov na disciplino, kot je trenutni pogoj za veljavno kategorizacijo. Ob tem bi se klubi 
vendarle morali vprašati zakaj je temu tako, saj si dejansko sami onemogočajo boljši status. Morda ne bi bilo 
slabo analizirati štartnino. Štartnina in potni stroški včasih pri nekaterih klubih igrajo pomembno vlogo. Ali 
imajo res mladi tekme tudi poleti ?  

Marjan Hudej je prepričan, da so se bistvena vprašanja slovenske atletike takoj izpostavila in da je zelo 
pozitivno, ker se UO AZS ukvarja z bistvom – to je z atletiko. 

Ne glede na nekatere kritične pripombe je ugotovitev tudi naslednja: posebej dobro je zaživela VN 
Vzajemne, ki je v prvem koraku dala veliko priložnost vsem slovenskim atletom. V drugem koraku je bil 
dosežen prelomni trenutek z vstopom TV SLO in prenosi ter posnetki mitingov. Danes ugotavljamo, da je 
tako rekoč pred nami podpis pogodbe s TV SLO za leto 2008.  

Predsednik dr. Peter Kukovica je poudaril, da je vesel, ker smo do sedaj odprli vse pomembne teme in teme, 
ki smo jih v začetku mandata obljubili. Posebej pomembno je, da smo kritični do področij, kjer je stanje 
potrebno izboljšati in si ne zatiskamo oči pred težavami, 



Tomo Šarf je pohvalil gradivo, ki daje dobra izhodišča za diskusijo in daje pregled kaj in kako bi se zadeve 
lahko izboljšale. Hkrati pove, da je 06. oktobra tekma v GT, ki ima edina v Sloveniji status IAAF Permit 
mitinga. 

Anton Majcen je pohvalil kvalitetno pripravljen material, ki se delno dotika ZASS in sodniških služb 
nasploh. Na terenu se pojavljajo težave ker je pomanjkanje sodnikov, ker posamezne tekme trajajo zelo 
dolgo ( nekaj ur oz. cel dan ), sodniki pa so isti in je logično, da sem in tja koncentracija popusti. Posamezne 
težave s trenerji in spremljevalci, ki so pogosto subjektivni, so tudi posledica nepoznavanja pravil s strani le 
teh in neustreznega načina komunikacije. 

Jurij Novak je menil, da bi za izboljšanje tekmovalnega sistema pomagala tudi posodobljena spletna stran. 

Gabrijel Ambrožič je pojasnil, da je glede organizacije tekem pri določenih organizatorjih nivo priprave in 
izvedbe tekem zares padel. Ne smemo tudi seštevati tehničnih služb in sodnikov, kar naši klubi pogosto 
izvajajo. 

Glede na diskusijo je predsednik dr. Peter Kukovica predlagal naslednje sklepe: 

 
SKLEP 295: 
Naloga društev in AZS je, da se poveča število nastopajočih na državnih prvenstvih, ekipnih 
tekmovanjih in pokalnih tekmovanjih. Pobude predstavljene v tem gradivu se vgradijo v 
tekmovalni sistem. 
 
SKLEP 296: 
Sredstva za obdelavo podatkov in meritve so enako visoka, s tem da so sredstva usmerjen 
razvojno. 
 
SKLEP 297: 
Na osnovi 18. člena Statuta UO AZS za datum Skupščine predlaga 22. oktober – ponedeljek 
ob 17 uri s tem predstavljenim gradivom. 
 
Za sklepe je glasovalo vseh 11 prisotnih članov UO AZS. 

 
3. Pobude in predlogi članov UO AZS 
 
Podpredsednik AZS Janez Aljančič je predstavil pobudo za katero je bil zadolžen glede na sklepe 33. seje 
UO AZS. 
Ravno v času priprave predloga za kandidaturo AZS na EAA glede organizacije večjih tekem, je tudi s strani 
EAA prispelo pismo, ki nas o prihodnjih tekmah podrobneje seznanja. 
Glede na koledar EAA in glede na naše ambicije in možnosti se je izoblikoval naslednji predlog: 
 
AZS naj kandidira za organizacijo EP v krosu in EP mladinci 
 
Prepričan je, da imamo v Sloveniji sposobne organizatorje, ki bi lahko uspešno izpeljali obe tekmi. Jasno ob 
pogoju, da svoj pristanek da matično okolje in predvsem vodstva občin kjer bi se predvidoma odvijala 
tekmovanja. 
 
Gabrijel Ambrožič je poudaril, da je kandidatura zahtevna in potrebuje ustrezna soglasja ter pripravo 
materialov, zato morda ne kaže še hiteti. 
Marjan Hudej je menil, da je bilo že doslej veliko izjemno uspešno organiziranih tekem v Sloveniji in da bi 
taka tekma morala biti za nas vse skupaj pravi izziv. 
Boris Mikuž je menil, da je nujno vložiti namero za kandidaturo in da bi tako organizacija krosa kot EP 
mladinci lahko pomenilo velik pospešek na področju tekov in na področju mladinske atletike – torej dveh 
izjemno pomembnih področij slovenske atletike. 
 
 
 



SKLEP 298: 
AZS pošlje na EAA namero za organizacijo naslednjih tekmovanj: EP v krosu 2009, 2010 in EP 
mladinci 2011. 
 
Za sklep je glasovalo vseh 11 prisotnih članov UO AZS. 

 
4. Razno  
 
Predsednik dr. Peter Kukovica je informiral prisotne, da je glede na objavljene članke glede spolnega nasilja 
enega izmed trenerjev AK KRKA pred 18 leti, AZS s strani AK KRKA prejela » izjavo za javnost », ki nam 
jo je posredoval klub. 
 
Izjava se glasi kot sledi iz spodaj navedenega teksta: 
 
Upravni odbor Atletskega kluba Krka Novo mesto, je na svoji izredni seji dne 18.09.2007 obravnaval v medijih 
objavljen primer domnevnega spolnega nasilja, ki naj bi se dogodil pred 18. leti, ki je kot dejanje vredno vse obsodbe. 
 
Trener je na seji v celoti zanikal navedena dejanja. 
 
Upravni odbor je ugotovil, da je trener s svojim delom pomembno prispeval k uspehom atletskega kluba. 
 
Da bi upravni odbor zagotovil neobremenjeno delovanje kluba s tem primerom, ga je do razčiščenja primera umaknil z 
dela trenerja. 
 
Glede na zapisano s strani AK KRKA, je predsednik dr. Peter Kukovica predlagal, da AZS zavzema 
naslednje stališče: 
 
AZS ne podpira takšnega načina delovanja trenerjev. Problem se bo reševal v okolju v katerem je nastal. 
Predlagamo, da klubi svoje trenerje informirajo o pomembnosti korektnega sodelovanja med atleti in trenerji. 
 
Vsi prisotni so se s predlaganim stališčem strinjali. 
 
Predsednik je ob koncu seje informiral prisotne, da je naslednja seja predvidena v sredini meseca oktobra, 
kjer se bo predvidoma prestavila celostna podoba AZS in Pravilnik o komuniciranju. 
 
Seja je bila zaključena ob 19 uri. 
 
Ljubljana, 28.09.2007 
 
Zapisal: 
Boris Mikuž 
 
 
 
 

 Atletska zveza Slovenije 
                predsednik 
                                                                              dr. Peter Kukovica 
 

 

 

 


