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ZAPISNIK 

 

35. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je bila v torek 29.11.2011 ob 16.30 uri v prostorih 

               Atletske zveze Slovenije, Letališka cesta 33c, 1122 Ljubljana  

   

 Prisotni: dr. Peter Kukovica-predsednik AZS, mag. Marja Hudej, Janez Aljančič, Gabrijel 

Ambrožič, Dušan Prezelj, Tomo Šarf, dr. Iztok Ciglarič, Andrej Jeriček, Martin Steiner, 

dr. Andrej Udovč, Tomo Šarf, Črtomir Špacapan, mag. Jurij Novak,  Mitja Butul – člani 

UO AZS                   

NO AZS: Franc Mikec 

Predsednik ZAS: Igor Primc 

Opravičeno odsotni: Robert Teršek, Igor Topole, Marjan Gorza, dr. Boris Dular                 

Strokovna služba: Boris Mikuž – direktor AZS, Davor Damjanić – strokovni delavec 

Pričetek seje: ob 16.30 uri 

Pričetek točke 7. ob 17.45. 

Prisotni: Roman Lazar (AK Domžale), Niko Muhič (AD Kronos), Albert Šoba (AD MASS), Bojan Horvat 

(AK Panvita), dr. Aleksander Lorenčič (AK CP Ptuj), Mario Mohorović (AK Krka), Dragomir Trajkovič (AD 

Almont), Rok Kopitar (AD Kladivar), Slavko Petelin (AD Kronos), Oliver Batagelj (AK Gorica), Rovan Jurij 

(AK Brežice)  

 

Predsednik AZS dr. Peter Kukovica je pozdravil vse navzoče in predlagal dnevni red, ki so ga člani UO 

AZS vnaprej prejeli: 

 

1. Pregled zapisnika 34. redne seje ter realizacije sklepov 34. seje UO AZS – Boris Mikuž   

2. Projekt EP Velenje – mag. Marjan Hudej 

3. Projekt London 2012 – Martin Steiner 

4. Borza 2011 – Gabrijel Ambrožič 

5. FŠO kandidatura – informacija – Boris Mikuž 

6. Zimska atletska liga – Martin Steiner 

7. Sodelovanje AZS – klubi – mag. Marjan Hudej 

- položaj atletskih klubov v lokalnem okolju 

- organizacija tekem (Mednarodna atletska liga, Zimska atletska liga, DP,  

   APS …) 

     - zaposlovanje trenerjev na občinskem nivoju (načrti in potrebe) 

     - infrastruktura (načrti in potrebe lokalnih okolij) 

8. Razno 

 

Sklep 243: 

UO AZS potrjuje predlagani dnevni red. 

 

 

AD 1. Pregled zapisnika 34. redne seje ter realizacije sklepov 34. seje UO AZS 

 

Ni bilo razprave. 

 

Sklep 244: 

UO AZS potrjuje zapisnik 34. redne seje ter evidence sklepov 34. redne seje. 

mailto:boris.mikuz@atletska-zveza.si
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AD 2. Projekt EP Velenje 

 

Mag. Marjan Hudej, predsednik organizacijskega odbora » EP kros  - Velenje  2011 » je temeljito predstavil 

priprave na največjo športno prireditev v letu 2011 v Sloveniji – evropsko prvenstvo v krosu. 

Projekt se odvija po načrtih. Celo več, dela so v taki fazi, da prehitevajo časovni načrt, kar je bistvena prednost 

za vsakega organizatorja. 

Vse prisotne je povabil na prireditev; formalna vabila so bila tudi poslana. 

 

Predsednik Strokovnega sveta AZS, Martin Steiner je predstavil reprezentanco, ki bo nastopila na EP v krosu. 

27 člansko – številčno zastopstvo je ekipa na katero moramo biti ponosni, saj mnoge države ne zmorejo večjih 

ekip. Slovenija ima tradicijo v nastopih in tudi uspehe. 

Cilj reprezentance je nekaj uvrstitev (Roman, Buč, Krevs) v prvo tretjino in ostali čim bližje polovici. 

 

Janez Aljančič je obvestil prisotne, da je EAA izjemno zadovoljna s pripravami velenjskih organizatorjev in ni 

dvoma, da bo projekt doživel uspešno izvedbo. 

 

Sklep 245: 

UO AZS se je seznanil s pripravami na EP v krosu, ki bo 11. decembra 2011 v Velenju in ugotavlja, da 

priprave tečejo zelo uspešno. 

 

Sklep 246: 

UO AZS potrjuje reprezentanco za EP v krosu v Velenju. 

 

AD 3. Projekt London 2012 

 

Predsednik Strokovnega sveta AZS, Martin Steiner je predstavil ključne elemente obiska organizacijskega 

odbora OI LONDON 2012 v mesecu novembru, ki sta se ga udeležila z direktorjem AZS Borisom Mikužem.  

OKS je predvidoma namenil pogodbe 14 atletom (13 ?) in sredstva se po pogodbah pričakuje marca ter junija 

2012. 

Z OKS je bil usklajevan tudi odhod in vrnitev na OI. Predvideva se odhod 30. julija in vrnitev 13. avgusta 

enotno za vso reprezentanco. 

 

Boris Mikuž, direktor AZS je nadaljeval predstavitev in povedal, da je AZS prejela 13 pogodb za atlete in 

trenerje v projektu OI LONDON 2012. 

 

Preko projekcije je razložil sistem pogodb AZS za atlete, ki so bili potrjeni na seji 19.10.2011 in ki jih je 

predlagal Strokovni svet AZS. 

 

Prisotni so se tako seznanili s: 

a. pogodbami VAS in  atletov na PREDNOSTNI LISTI pri projektih (OI LONDON 2012, SP Istanbul, 

EP Helsinki, SP Barcelona – mladinci), ki jih je kar 28 in ki so jim priključeni trenerji 

b. pogodbami za ostale atlete 

c. sistemom – načrtom izplačil na klube 

 

V komentarju je poudaril naslednje: 

a. točka je v letu 2012 0,87 EUR (leta 2011 – 0,85 EUR) 

b. izplačila so pri atletih VAS in PREDNOSTNA LISTA vezana na uspešnost nastopanja (40 % fiksni 

del: 60 % gibljivi del – vezan na uspešnost) 

c. ostali atleti imajo uspešnost vezano na oceno stroke 

 

Igor Primc je ocenil, da je številka 28 izjemno velika in da je tudi številka 13 veliko v primerjavi s prej 

videnimi 6 atleti v projektu OKS za OI LONDON 2012. 

 

Dušana Prezlja so zanimali kriteriji za VAS, ki jih je pojasnil Predsednik Strokovnega sveta AZS Martin 

Steiner, ki je razložil, da so razvrščeni glede na finalne uvrstitve na največjih tekmah, A in B norme. Hkrati je 

menil, da je to skupaj (pogodba AZS in projekt OI) manj denarja kot v letu 2011. 

Direktor AZS Boris Mikuž je pojasnil, da je podpora pri vseh atletih višja kot v letu 2011. Na primeru atleta 

Rožle Prezlja je mogoče ugotoviti, da je v letu 2011 prejel 11050 eur in trener 3315 eur, kar skupaj znaša 14365 
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eur, v letu 2012 pa so predvidena sredstva za omenjenega atleta 15090 eur, kar je 725 eur več, kar pomeni 

dobrih 5% več. 

 

Gabrijel Ambrožič je menil, da bi v pogodbe morali zajeti tudi APS nastop, a je bilo mnenje, da se o tem 

povpraša klube v nadaljevanju seje (s klubi potem ni bilo razprave na ta del ! ) 

 

Predsednik AZS dr. Peter Kukovica je ocenil, da AZS tudi v tako težkih gospodarskih časih izjemno uspešno 

podpira svoje atlete. Posebej, če primerjamo druge nacionalne zveze. Verjetno je AZS edina nacionalna zveza, 

ki namenja svojim športnikom višja sredstva v letu 2012 kot v letu 201. 

 

Predlaga, da bi AZS povabila klube-društva, atlete in trenerje na podpis pogodb 16. decembra 2011 in da bi se 

prva izplačila za prednostnih 28 atletov izvršila še v decembru 2011, saj bodo tako podprti vsi ključni atleti . 

 

Sklep 247: 

UO AZS potrjuje listo atletov podpisnikov pogodb med klubi, atleti, trenerji in AZS. Hkrati potrjuje 

predlog finančne podpore programom atletov in predlog pogodbe ter dinamiko izplačil za atlete, ki 

predvideva, da bodo atleti kandidati za najvišje uvrstitve prejeli prva sredstva že v decembru 2011 in da 

bo podpis pogodb 16. decembra 2011. 

 

AD 4. Borza 2011 

 

Predsednik TK AZS Gabrijel Ambrožič je pojasnil aktivnosti vezane na  »Borzo 2011» in poudaril težave pri 

pridobivanju organizatorjev, saj mnogi kandidirajo samo na tiste tekme, ki prinašajo dobiček ( velika udeležba 

). Klubi zato tekmujejo za ta ugodna tekmovanja in AZS je tako na » Borzi » zbrala preko 5.000 eur, ki jih bo 

tako kot vedno vložila v tekmovalni sistem. 

Tekmovalni sistem je kljub vsemu pomemben skupni projekt slovenske atletike in kot vsako leto je ostalo nekaj 

» finančno manj atraktivnih tekem » nerazdeljenih. Predlaga, da se klubom še enkrat pošlje vabilo za 

kandidiranje na te tekme. 

 

Hkrati seznani prisotne, da bo v » Razpisih 2012 » natančneje definirano oglaševanje na klubskih dresih in 

medicinska podpora na tekmah (skladno z IAAF priporočili). 

Dr. Iztok Ciglarič je komentiral dogajanje borze v smislu, da se podeljevanje tekem ne priporoča tistim 

atletskim organizacijam, ki so glede na oceno preteklega leta izvedle tekme pod nivojem ali celo tako, da so 

ogrožala varnost in zdravje atletov. 

 

Sklep: 248: 

UO AZS potrjuje rezultate »Borze 2011» in nalaga TK AZS in pisarni AZS, da se povabi organizatorje 

za nerazdeljena tekmovanja, da jih še enkrat povabijo k organizaciji. 

 

AD 5. FŠO kandidatura 

 

Direktor AZS Boris Mikuž je pojasnil, da je AZS kandidirala na FŠO z 28 programi, ki so bili: 

 

D 1 – članske reprezentance   4 programi 

D2 – mladinske reprezentance   3 programi 

D3 in D4 – drugi programi   11 programov 

RR – razvoj in raziskave   3 programi 

Z – založništvo     7 programov 

 

Sklep 249: 

UO AZS se je seznanil s kandidaturo AZS na sredstva FŠO za leto 2012. 

 

AD 6. Zimska atletska liga 

 

Predsednik Strokovnega sveta AZS Martin Steiner je predstavil ključne elemente predvidenega novega projekta 

v tekmovalnem sistemu. Gradivo so prisotni prejeli na seji. Zimska atletska liga bo dala zaokroženo celoto v 

dvoranski sezoni. 
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Ker je hkrati dovolj odprta (šteje veliko tekem) in s solidnim nagradnim skladom, bo nedvomno prava 

poživitev zimske-dvoranske sezone. 

 

Tomo Šarf je predlagal, da bi imeli še »LIGO v tekih », a je predsednik Strokovnega sveta AZS Martin Steiner 

pojasnil, da se ta projekt zaenkrat ni prijel, saj je bilo število tekačev na posameznih tekmah izjemno majhno in 

organizatorji niso želeli prevzemati še odgovornosti za nagradni sklad. 

 

Črtomir Špacapan je pojasnil, da so razlike med rekreativni tekmami in prvenstvenimi bistvene. Da sicer kaže 

zadeve » združevati in iskati sinergijo », a hkrati upoštevati interese in pravila AZS. 

 

Prisotni so podprli predviden projekt in z veseljem ugotovili, da bomo dobili » povezan sistem tekmovanj tudi v 

zimskem času ». 

 

Sklep 250: 

UO AZS potrjuje predlagani projekt » Zimska atletska liga 2011-2012 » in nalaga Strokovnemu svetu 

AZS ter TK AZS in pisarni AZS, da začnejo z operativnim izvajanjem. 

 

AD 7. Sodelovanje AZS – klubi 

 

- položaj atletskih klubov v lokalnem okolju 

- organizacija tekem (Mednarodna atletska liga, Zimska atletska liga, DP, APS …) 

- zaposlovanje trenerjev na občinskem nivoju (načrti in potrebe) 

- infrastruktura (načrti in potrebe lokalnih okolij) 

 

Predsednik AZS dr. Peter Kukovica je pozdravil prisotne predsednike in predstavnike društev in klubov in se 

jim zahvalil za udeležbo. V krajšem nagovoru je menil, da je letno srečanje dobra praksa, da pogledamo kje je 

slovenska atletika in kam je usmerjena oziroma kje želimo da bi bila. Klubi so tvorci rezultatov in posledično 

slovenskih atletskih reprezentanc. Hkrati so organizatorji veliko tekem. 

Atletsko zvezo Slovenije pri tem iskreno zanima položaj in vloga klubov v naših okoljih in kaj je lahko tista 

skupna točka, kjer bi lahko naredili korak naprej. 

Zato smo predlagali za danes izmenjavo mnenj na naslednjih področjih: 

– položaj atletskih klubov v lokalnem okolju 

– organizacija tekem 

– zaposlovanje trenerjev na občinskem nivoju 

– infrastruktura 

 

Podpredsednik AZS mag. Marjan Hudej je predstavil ključna izhodišča razprave, ki so bila nakazana v 

vabilu. 

Pozdravil je veliko število prisotnih predsednikov klubov in društev ali njihovih zastopnikov in izrazil 

prepričanje, da bomo skupaj našli veliko kvalitetnih izhodišč. 

 

Danes so tu zbrani najmočnejši slovenski atletski klubi, ki smo tudi najbolj odgovorni za slovensko atletiko. 

Vsekakor bomo veseli vsakega konstruktivnega komentarja, predloga in ideje in bomo skušali sprejeti take 

sklepe, ki bodo dali rezultate. 

 

Gabrijel Ambrožič, predsednik Tekmovalne komisije ( TK ) AZS je predstavil delo in aktivnosti AZS na 

področju investicij vključno s kandidaturami na FŠO in MŠŠ. Pohvalil je sodelovanje z MO Ljubljana, kjer je 

veliko volje, da se uredi atletski center vključno z pokrito 200m dvorano. Zaenkrat je problem lastništvo, a 

upamo, da smo tudi tu bliže rešitvi. 

Dobili smo krasen objekt v Kopru in v Slovenj Gradcu, v teku je projektiranje stadiona na Vrhniki. Znano je 

stanje v Mariboru, kjer je zaradi Univerziade in mesta Maribora kot »evropske prestolnice kulture», zadeva bolj 

ali manj na mestu. Enako » ustavitev » je doživel Kranj in Novo mesto, kjer je MO očitno » spremenila 

strategijo in začela graditi košarkarsko dvorano » navkljub drugačnim obljubam župana. 

 

AZS je kot vsako leto tudi letos podprla določene projekte na področju investicij za sredstva FŠO: dograditve 

na stadionu Domžale,  stadion Vrhnika, metalski center Brestanica ( Primož Kozmus ), šolski stadion Mirna ter 

stadion v Mežici. 
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Pomembno je, da ima v tem trenutku Slovenija preko 50 šolskih atletskih stadionov, saj to predstavlja izjemno 

velik potencial za atletiko. 

 

Z vidika varnosti pa želi opozoriti na problem dograditve posameznih konstrukcij za mete, pri čemer je AZS 

pripravila in klubom tudi poslala zelo dobro ponudbo. 

 

Albert Šoba (AD MASS ) je predstavil prioritetni problem zimskega treninga v Ljubljani. Odnos upravitelja 

do atletskih objektov je zelo slaba.  

Imajo pa odkar je župan Ljubljane Zoran Janković večjo finančno podporo in nimajo finančnih težav. 

Pred nekaj dnevi so izvolili novega predsednika kluba, kar je postal Dušan Volaj, katerega podjetje se ukvarja 

med drugim s postavljanjem šotorov za zimsko vadbo. Predračunska vrednost za Ljubljano znaša 1,0 mio. 

EUR. Sicer pa trening v dvorani ljubljanski klubi plačujejo in so ti stroški kar veliki, kar verjetno ni potrebno 

drugim klubom. Organizacija tekem jih ne zanima, saj je le to povezano s prevelikimi stroški. 

 

Slavko Petelin (AD Kronos) je potrdil, da upravitelj praktično nima sredstev za dobro vzdrževanje objekta v 

Ljubljani v Šiški. Žal bo reševanje lastništva še trajalo in zato je dvorana malo bolj oddaljena investicija. A 

zamenjati bi morali vsaj površine za trening in jih dobro urediti. 

 

Oliver Batagelj (AK Gorica) je orisal trenutne razmere v Novi Gorici, ki niso blesteče, a je vzpodbudno, da je 

veliko mladih atletov. Problem treninga je vsaj tako pereč kot v Ljubljani, saj so površine pozimi slabše 

dostopne (dvorana je namreč izrazito tržno usmerjena in atletika in šport nimata prioritete). 

 

Medijsko smo skupaj premalo prisotni in v kolikor želimo imeti atletske centre » bi bilo dobro uravnotežiti » 

aktivnosti (priprave, tekmovanja, ...). 

 

Na lokalni ravni je ovrednotenje atletike pri njih prenizko. Ima predlog, da bi se zaradi potreb pri njih 

organiziralo usposabljanje za vaditelje in trenerje. 

 

Za izboljšanje statusa atletike predlaga, da se AZS in klub srečata z občinskimi vodilnimi. 

 

Rok Kopitar (AD KLC) je uvodoma pojasnil, da imajo srečo glede objektov, a v nasprotju z mišljenjem 

mnogih je delno vzdrževanje objektov za atletiko na plečih AD KLADIVAR, kar zahteva angažiranje veliko 

sredstev, saj jih samo mesečno ogrevanje stane okrog 3000 EUR. 

Sicer pa je društvo v zadnjih letih aktiviralo dodatne potenciale in je predvsem mladih, ki obetajo kar nekaj. 

Obstaja pa velika konkurenca med klubi. So dobro povezani z MO Celje. Obstaja ideja, da motivirajo 

profesorje športne vzgoje pri udeležbi na tekmah. 

Opazili so tudi, da mnogi otroci takoj po tekmah nehajo obiskovati vadbo, saj ugotovijo, da ne morejo biti vsi 

zmagovalci. 

 

Niko Muhič (AD Kronos) je izrazil prepričanje, da je atletika kar prava, saj tudi njegovi otroci po preizkusu v 

več športih, najraje obiskujeta atletiko in to zaradi ustreznega pristopa k vadbi in zanimivosti le te. Nam pa pri 

mladih kar precej  » potencialnih » mladih odvzamejo drugi športi. 

 

Glede izobraževanja trenerjev imajo v klubu predlog, da bi se kot v preteklosti v letne posvete vključilo več 

tujih strokovnjakov. 

 

Mitja Butul (AK Koper in član UO AZS ) je pojasnil, da je AK Koper sam ustvaril vse kar ima. So 

edinstveni klub, ki so sami zgradili tako rekoč dva stadiona. Pozneje se je v zadnjo izgradnjo vključila še AZS z 

Gabrijelom Ambrožičem, a je AK Koper bil tisti, ki je vse držal v rokah in bi sicer objekta ne bilo. Žal pa je 

AZS potem celo priznanje MO Koper dala tako, da AK Koper tega ni vedel. Vsega se lotevajo projektno. Imajo 

pa prevelik naval mladih in jih težko servisirajo. Pri čemer je malo podpore s strani športnih pedagogov. V 

klubu vse delajo prostovoljno. 

Moti dejstvo, da je AZS delegirala za hojo edino » svoje sodnike » in da nobeden iz Kopra ne ustreza. In želijo 

si tudi izobraževanja sodnikov. 

AK Koper je kot ena družina in se zelo trudi, drugim se ni potrebno posebej truditi. 

Pogrešajo kot klub podporo AZS. 
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Dr. Iztok Ciglarič (AK Poljane in član UO AZS) je navzoče seznanil s tem, da je AZS sicer sodelovala pri 

posameznih razgovorih, pri čemer so bili nekateri razgovori z MO Maribor kar ostri. Žal mu je le, da je AZS 

preko svojega predstavnika Gabrijela Ambrožiča, predsednika TK AZS podprla rešitev podžupana, ki ga danes 

ni več na parketu. Zanimivo je, da so prostorske rešitve sprejete. 

Pri čemer je pomembno tudi dejstvo, da je g. Branko Žerak v preteklosti podpisal dokument, da v Mariboru ne 

bo stadiona. 

 

Dr. Andrej Udovč je kot predsednik SOASS odgovoril Mitji Butul, da je glede hoje potrebno poznati pravila 

IAAF in AZS je ravnala skladno s tem, tako, da je pripomba AK Kopra neutemeljena in ne sloni na argumentih. 

Znano je, da lahko sodijo tekem v tekmovalni hoji izključno sodniki z opravljenim izpitom za hojo. AK Koper 

takih sodnikov nima. 

Glede izobraževanja je pojasnil, da AK Koper že 5 let ni priredil tečaja za sodnike, kljub nenehnim pozivom 

ustreznih organov na AZS, pri čemer ima AK Koper le 3 glavne sodnike, od katerih eden nikoli ni poslal 

poročila. 

 

Slavko Petelin ( AD Kronos ) je na izjave Mitje Butul dejal, da zadeva glede otrok in mladine za AK Koper 

očitno ne drži. Kako si sicer razložiti dejavnost AK Kopra, da na tekme v Ljubljano ali druge kraje prijavi po 

dva ali tri mlade, medtem, ko iz Ljubljane potujeta na prvenstvo pionirjev v Koper vsaj dva avtobusa, pogosto 

trije.  

Stavek, da se drugi ne trudijo pa je skoraj ponižujoč za ostale, ki prav tako delamo in se trudimo v atletiki. 

Pri vsej hvali predsednika AK Koper, naj ga povprašam, kje so, ko se organizirajo usposabljanja vseh vrst? 

 

Niko Muhič  (AD Kronos) predlaga, da se naredi še več tekem za mlade, morda bo takrat AK Koper laže 

prispeval mlade atlete. 

 

Mag. Marjan Hudej je spomnil Mitjo Butul, da je odgovornost AK Kopra, da sedaj uredijo pogoje na način, 

da bodo le ti atraktivni za priprave slovenskih in tujih atletov. 

 

Direktor AZS Boris Mikuž je pojasnil, da je bila vloga AZS pri izgradnji stadiona v Kopru ključna. Do 

realizacije je prišlo prav zaradi aktivnosti in pobud ter kredibilnosti AZS in o tem nedvomno lahko poroča, saj 

je aktivno sodeloval pri projektu, ki je dobil zeleno luč na srečanju med AZS in MO Koper, kamor je na 

pobudo AZS MO Koper povabila tudi predstavnike AK Koper, ki so se srečanja udeležili in ki jih v vabilu MO 

Koper sprva ni bilo. 

 

Gabrijel Ambrožič je na komentar dr. Iztoka Ciglariča podal pojasnilo poteka razgovorov na področju 

investicij v Mariboru. AZS je prevzela vlogo usklajevalca in na pogovore glede atletskih objektov v Mariboru 

povabila na srečanje vsa atletska društva in klube. Žal se tega sestanka ni udeležil noben predstavnik AK 

POLJANE, pri čemer so bili vsi ostali prisotni in so podali povsem konstruktivne predloge v korist atletike. 

Iz tega zornega kota je nekorektno govoriti, da je AZS delovala mimo volje atletike v Mariboru. Nasprotno, 

AZS se je zavedala, da lahko zagovarja rešitve za katere je dala zeleno luč mariborska atletika. Pri čemer je 

pomenljivo, da je bil odsoten ravno predstavnik AK Poljane, čeprav smo se trudili, da so bili vsi potencialni 

udeleženci večkrat obveščeni, saj smo želeli popoln konsenz. 

Na povabilo MO Maribor smo se srečanja udeležili vsi vabljeni udeleženci, ki so vključeni v projekt » Športni 

park Poljane ». AZS sta zastopala Gabrijel Ambrožič in Boris Mikuž, kjer sta predstavila skupne zaključke 

mariborske atletike, medtem, ko je individualno predstavil svoje poglede dr. Iztok Ciglarič – predsednik AK 

Poljane. 

MO Maribor je usklajene predloge AZS in mariborske atletike sprejela in potrdila. 

 

Črtomir Špacapan (UO AZS in AK Gorica) je menil, da se uresničuje ideja, da od mnogih projektov ne bo 

nobeden realiziran, ker ni politične volje. Prirediti bi morali EP 2020 in potem bi dobili vse potrebne objekte. 

 

Mario Mohorović (AK KRKA) je predstavil svoj klub kot urejen klub, ki aktivno dela na vseh področjih. Ve 

se naloge in obveze vseh sodelavcev v klubu. Sami so kot je znano prispevali delo in material za nove 

garderobe. Imajo izvrstne rezultate atletov in dobro podporo v strokovnem kadru. Redno skrbijo za 

usposabljanja. 

 

Znana je zgodovina dogodkov pri izgradnji pokrite dvorane v Češči vasi pri Novem mestu. Na skupni 

konferenci za medije je sam župan MO Novo mesto – Alojz Muhič potrdil odločenost MO za izgradnjo 
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objekta. Na izjemno dobro zasedeni konferenci za medije, ki jo je uskladila AZS, je naklonjenost izrazil tudi 

Minister dr. Igor Lukšič in predstavniki Kolesarske zveze Slovenije ter Kolesarskega kluba » KRKA », saj je 

zamišljen atletsko-kolesarski objekt, glede na dejstvo, da je to sedaj kolesarski objekt. 

 

Izjemno podporo smo imeli v AZS in osebno v predsedniku dr. Petru Kukovica, ki je veliko storil, da so bila 

angažirana velika sredstva preko MŠŠ in FŠO za namene projekta.  

Žal se je zgodba začela zapletati ob dejstvu, da je Slovenije prevzele organizacijo EP v košarki in je politika v 

občini dobila druge » smernice ». AK KRKA je pri tem ves čas igral aktivno vlogo in ker » so v nevarnost 

spravili tudi obstoječi objekt », bo AK KRKA vztrajal pri svojih argumentih, saj je to za atletiko na Dolenjskem 

vitalnega pomena. Morda bi res morali vztrajati pri manj objektih glede dvoran v Sloveniji ? Tudi on lahko 

zagotovi, da jih plačila objektov finančno izjemno obremenjujejo in so razmere še posebej kritične sedaj, ko so 

prejeli sporočilo, da bo v Ljubljani na voljo 45 minut časa manj, kar predstavlja za dober trening resno 

nevarnost. 

 

Dr. Aleksander Lorenčič (AK CP Ptuj) je izrazil prepričanje, da je gotovo koristno, da so tekme posebej za 

mlajše atlete razpršene po vsej Sloveniji, saj je to hkrati prispevek k razvoju atletike v določenih sredinah. 

Pri čemer je status kluba v največji meri odvisen od dela kluba v lokalnem okolju. Ponovno se je začela večja 

aktivnost na področju atletike otrok, kjer združujemo moči in izmenjujemo srečanja med Sl. Bistrico, Sl. 

Konjicami, Ptujem itd… .Interne tekme so prava spodbuda za najmlajše. 

 

Jurij Rovan (AK Brežice) je uvodoma pojasnil, da je predsednik kluba v tujini, kot najboljši atlet Primož 

Kozmus. Glede aktivnosti meni, da jih je v okolju veliko. Obstaja možnost pokritja vadbenih prostorov. Imajo 

kar dobro podporo okolja. 

 

Dragomir Trajkovič (AD Almont) meni, da ni potrebno posebej tarnati. Status kluba je v največji meri 

vendarle odvisen od vodenja kluba in ljudi, ki delajo v njem. V Sl. Bistrici je ekipa, ki zagnano in uspešno dela. 

Imajo zdrave ambicije in so dobro usidrani v okolju.  Pozdravlja pobudo AZS, da bi se začela aktivnost 

zaposlovanja strokovnjakov na občinskem nivoju. Predlaga, da akcijo načrtuje AZS in s tem pomaga lokalnim 

okoljem. Čeprav morda ni današnja tematika status vrhunskih atletov, želi informirati, da njihov atlet ni prejel 

4. obroka nakazila iz pogodbe. Ker je bil poškodovan. Žal ni mogel nastopiti na SP, o čemer je AZS tudi 

obvestil. 

 

Roman Lazar (AK Domžale) uvodoma predlaga, da bi se v taki sestavi ali podobni večkrat srečali. 

Predlaga tudi, da bi vsakokrat morda namenili večjo pozornost določeni tematiki in tako skupaj našli optimalne 

rešitve, pa naj gre za zaposlovanje trenerjev, investicije ali tekmovalni sistem in podobno. 

Sicer klub AK Domžale organsko raste že nekaj let. Izvajajo številne aktivnosti in so zelo prisotni lokalno in 

regijsko ter tako tudi prepoznavni. Trditve predhodnikov ( Šoba ), da jih tekme ne zanimajo so moteče. 

V tem primeru je projekcija za » atletsko borzo » ne obetajoča. 

Lahko pa ponazorim s primerom pri zadnji organizaciji BAI  2011 za veterane je AK Domžale postal izjemno 

prepoznaven. Med drugim smo v organizacijo pridobili preko 100 novih ljudi, ki se doslej niso srečali z 

atletiko. Za nas je to nov neprecenljiv kapital. 

Občina Domžale želi, da bi se podoben aktivnosti nadaljevale (maraton, itd..). 

Tukaj smo prisotni vsi pomembnejši predsedniki slovenskih atletskih klubov in smo krepko soodgovorni za 

razvoj slovenske atletike. 

Res smo ocenjeni za izvedbo tekem in verjetno se da izboljšati sistem kriterije v smislu večjega poenotenja za 

enako opravljene naloge, a že pri medsebojnem letnem analiziranju nas klubov večina ni prisotnih in je tako 

težko uspešno izmenjati mnenja. 

Ker je bil omenjen stavek, da  »od AZS ne čutijo podpore » (Butul), ga to čudi, saj je taisti član UO AZS. 

Pomembneje pa je dejstvo ali sploh iščemo podporo AZS, saj nam je morda včasih precej udobneje tega ne 

storiti, ker terja določene aktivnosti. 

 

Andrej Jeriček ( UO AZS, predsednik ZATS ) je kratko komentiral usposabljanje trenerjev, s tem, da je 

prisotne seznanil z aktivnostmi s tega področja. ZATS se odzove na vse pobude in tako usmerja usposabljanje 

trenerskega kadra. 

Letni kongres ni edina možnost. Res obstaja veliko idej ( tuji in domači predavatelji, sklopi disciplin ), a 

kolikor je seznanjen je po vsakem kongresu ocena, ki jo pisno podajo udeleženci, zelo visoka. Hkrati se 

zavedajo omejenih finančnih možnosti.  Nedvomno pa je usposabljanje dostopno vsem, ki to želijo. Hkrati si 

ZATS želi podporo pri usposabljanju trenerjev tudi preko klubov in lokalnega okolja. 
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Bojan Horvat (AK Panvita)  se je predstavil kot novi predsednik kluba, ki je bil glede vodenja dalja časa v 

krizi. Žal je na čelo kluba prišel v letu, ko jim zaradi gospodarske situacije grozi izguba generalnega sponzorja. 

Imajo večje potrebe po trenerjih za mlade, saj imajo kar veliko interesa. Posebej so ponosni na rezultate mladih 

atletov, ki so zastopali Slovenijo na največjih tekmovanjih. Želijo si pomoči AZS na različnih področjih. 

 

Mag. Marjan Hudej (AK Velenje, podpredsednik AZS) v kratki predstavitvi svojega kluba povzame 

njihovo organiziranost in načrte s pomladitvijo trenerskega kadra. Tudi njih čaka investiranje v opremo 

stadiona (mreže).  

Sicer pa vlogo AZS vidi pri sodelovanju na posameznih segmentih (zaposlovanja trenerjev, infrastruktura, 

usposabljanja trenerjev, .. ). Status kluba je nedvomno odvisen od angažiranosti predsednika kluba in njegovih 

sodelavcev. 

Omeni še, da mediji tudi » umetno ustvarjajo del krize », kar se potem logično preslikava na delovanje v športu. 

 

Direktor Boris Mikuž prestavi udeležbo trenerjev pri usposabljanju v tujini. Med drugim so bili številni 

trenerji v tujini, letni kongres trenerjev Evrope na Škotskem, kar 5 deklet smo uspeli plasirati na usposabljanje 

v Francijo v povezavi z EU, AZS in EAA. V tem trenutku imamo zopet na » čakanju » (že odobrena sredstva) 

trenerje za tujino. 

 

Sicer pa AZS ves čas gosti priznane strokovnjake s področja treninga, saj je sam sodeloval pri angažiranju 

svetovno priznanih trenerjev, kot so Carlo Vittori – trener Pietra Menne, Joško Vlašić in Bojan Marinović – oba 

trenerja Blanke Vlašić, Milovana Savića – izvrstnega atleta in sedaj trenerja, španskih in avstrijskih 

trenerjev…. . 

 

Glede tekmovalnega sistema je dobro vedeti, da nekatere tekme prinašajo klubom – organizatorjem dobiček in 

zato je uravnoteženje v organizaciji različnih tekem,  ki so ga danes večkrat omenili prisotni (Lazar, Petelin) 

potrebno. 

 

Zanimivo in nadvse koristno bi bilo srečanje na en segment ali steber atletike kot predlaga predsednik AK 

Domžale Roman Lazar, saj je tako mogoče najti optimalne rešitve za dalj časa, ki bodo v skupno dobro. 

 

Glede medijev in predvsem sodelovanja s TV SLO je AZS predlagala srečanje na nivoju vodstev TV SLO in 

AZS; do realizacije je tudi prišlo, pri čemer sta bila prisotna oba prva moža, tako direktor TV SLO Marko Fili 

in predsednik AZS dr. Peter Kukovica. 

AZS vidi težave in » okostenelost » predvsem na področju športnega uredništva, saj je sicer težko razumeti, da 

bi se TV SLO » odpovedala prenosu mitinga iz Velenje in EP v krosu decembra letos ». Zdi se, da je vloga 

športnega uredništva ves čas » dokaj enostranska. 

 

Predlaga tudi, da se pripravi dokument » Projekt zaposlovanja strokovnih kadrov a atletiki na 

lokalnem-občinskem nivoju » 

 

Mag. Marjan Hudej je menil, da je bilo v kvalitetni razpravi zares slišati marsikateri koristen predlog, zato se 

zahvali vsem, ki so prispevali h kvalitetni razpravi. Meni, da bo hitro mogoče izluščiti konkretne predloge in jih 

nato usmeriti k realizaciji. Vsi udeleženci bodo prejeli zapisnik srečanja. Hkrati vabi predsednika za zaključno 

misel današnjega srečanja. 

 

Predsednik AZS dr. Peter Kukovica se je zahvalil vsem prisotnim in izrazi prepričanje, da je zelo aktivno 

srečanje dokaz naše skrbi za slovensko atletiko in pripravljenost zanjo tudi kaj narediti. 

Vodilni v klubih in društvih pa se morajo kljub temu zavedati, da prav oni postavljajo CILJE in nivoje na 

katerih želijo delovati.  

Morda glede na razpravo kaže organizirati srečanje med klubi in AZS na eni strani in mediji na drugi strani. 

Kot razume bi bilo dobro organizirati srečanja vsaj dvakrat ali celo trikrat letno na nivoju klubi-društva AZS. 

Ugotavlja, da potrebujemo skupen nastop, aktivni pristop in medsebojno podporo. Posebej ob dejstvu, da so nas 

nekateri mediji preko leta ocenjevali precej kritično, a je slovenska atletika leto 2011 zaključila z izjemnimi 

uspehi. In ne nazadnje teh uspehov še ni konec. V Velenju se obeta največja športna prireditev leta v Sloveniji s 

TV prenosom – to bo evropsko prvenstvo v krosu, ki je tudi za EAA letos največja tekma. 

Prepričan sem, da bomo uživali v imenitni organizaciji in čudovitem vzdušju zato vse vabim v Velenje 11. 

decembra. 
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Še enkrat iskrena zahvala za vaš prispevek v atletiki in skupaj gremo naprej do novih uspehov po začrtani poti. 

 

Sklep 251: 

AZS bo pripravila predlog srečanj s klubi na letnem nivoju in planirano tematiko. 

 

Sklep 252: 

AZS bo podprla zaposlovanje atletskih trenerjev iz lokalnih sredstev v vseh atletskih sredinah, ki bodo 

pripravile ustrezen koncept zaposlitve strokovnjaka iz lokalnih sredstev in bo v ta namen izdelala enoten 

koncept za slovensko atletiko. 

 

8. Razno 

 

Na tej točki ni bilo pobud ali razprave. 

 

 

Seja se je zaključila ob 19.45. 

 

 

 

 

Zapisal in uredil: 

Boris Mikuž 

 

 

    Atletska zveza Slovenije 

                        predsednik 

                                                                                  dr. Peter Kukovica 

 


