ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE
Vodnikova cesta 155
1000 Ljubljana

ZAPISNIK
35. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek, 18. oktobra 2007
ob 17.00 uri v prostorih M hotela, Derčeva 4, Ljubljana
Prisotni: dr. Peter Kukovica-predsednik, Janez Aljančič-podpredsednik, Boris Dular,
Gabrijel Ambrozič, Marjan Hudej, Jurij Novak, Martin Steiner, Marjan Štimec,Tomo Šarf,
Črtomir Špacapan, Robert Teršek, Anton Majcen
Opravičeno odsotni: Dušan Prezelj, Igor Topole, Andrej B. Pengov, Andrej Jeriček
Ostali prisotni: Franc Mikec-član NO AZS
Strokovna služba AZS: 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. 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, ki so ga člani UO AZS in NO AZS prejeli.
Predlagal je, da se razširi točka 6. (Pobude in predlogi članov UO AZS) za naslednje podtočke:
- seznanitev z razpisom FŠO
- seznanitev z pobudo za investicije (dvorana)
- predlogom za priznanje AZS
- seznanitev s potekom pogajanj za kategorizacijo
- seznanitev s potekom podpisovanja pogodb z OKS – ZŠZ (POI PEKING 2008)
Dnevni red:
1.
Pregled zapisnika 34. redne seje UO AZS in pregled realizacije sklepov 34. redne seje UO
AZS
2.
Poročila z reprezentančnih nastopov
3.
Celostna podoba AZS
4.
Pravilnik AZS o komuniciranju v javnosti
5.
Potrditev točkovanja za VN Vzajemna 2007
6.
Pobude in predlogi članov UO AZS
7.
Razno
Člani UO AZS in NO AZS so z vabilom prejeli gradiva za 1., 2 in 5. točko dnevnega reda. Gradivo
za 3. točko je bilo predvideno predstavitev na seji, ker je točka vezana na zunanje sodelavce.
Gradivo za 4. točko je bilo poslano nekoliko kasneje kot vabilo, ker je bilo vezano na zunanje
sodelavce.
Pod točko 7. je bilo predvideno kratko ustno poročanje predstavnikov AZS na EAA koledarski
konferenci.
Predsednik je dal predlog dnevnega reda na razpravo, a pripomb ni bilo, zato je predlagal potrditev
tako predstavljenega dnevnega reda.

SKLEP 299:
UO AZS potrjuje predlagani dnevni red.

Od prisotnih 12 članov ZA predlog glasovalo 12.
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1. Pregled zapisnika 35. redne seje UO AZS in pregled realizacije sklepov 35. redne seje
UO AZS
Boris Mikuž je predstavil zapisnik 34. seje in pregled sklepov 34. seje UO AZS. Na zapisnik ni bilo
pripomb.
Predsednik je dal zapisnik na glasovanje.

SKLEP 300:
UO AZS potrjuje zapisnik 34. redne seje UO AZS in pregled realizacije sklepov 34. redne
seje UO AZS.

Od prisotnih 12 članov ZA predlog glasovalo 12.
2. Poročila z reprezentančnih nastopov
Ker so vsi prejeli poročila, je bil predlog, da se o njih razpravlja v enotni razpravi in se tako dotakne
bistvenih točk.
V razpravi je sodelovalo več članov UO AZS, ki so enotno ugotovili, da je bila sezona 2007 zares
izjemna glede rezultatov.
Mogoče in nujno pa je izboljšati delovanje posameznih reprezentanc tako, da se vodje ekip dovolj
zgodaj seznanijo s svojimi nalogami, da poteka ustrezna komunikacija med vodjo in tehničnim
vodjo ter da imajo trenerji natančno določene naloge.
Skupna ugotovitev je, da je za velike tekme ( primer SP OSAKA ) veliko kandidatov med trenerji,
medtem, ko je za tekme mladih AZS vedno v težkem položaju, saj mora nato pisarna AZS iskati
ustrezno število trenerjev, ki velikokrat ne javijo odsotnosti ali celo niso informirani s strani GT AZS.
Kot zelo pomembno so vsi poudarili tudi stik z mediji, ki je v veliki meri odvisen od vodje ekipe.
Ker je delitev vodje in tehničnega vodje že znana iz poročila, ki ga morata oba dostaviti ali pripraviti
skupno, je več pozornosti potrebno nameniti dovolj zgodnji informiranosti vseh udeležencev.
Razprava se je dotaknila še dnevnic v reprezentanci in tega, da so nekateri mladi atleti raje
nastopili na eni izmed mednarodnih relativno nepomembni tekmi kot v reprezentanci, za kar so
predvsem zadolženi trenerji.

Predsednik je po razpravi predlagal naslednji sklep.
SKLEP 301:
UO AZS potrjuje predstavljena poročila z reprezentančnih tekem v letu 2007 in da se do
prihodnjič dopolnijo z polnimi finančnimi podatki.

Od prisotnih 12 članov ZA predlog glasovalo 12.
3. Celostna podoba AZS – zunanji poročevalec / Mateja Dimnik Zavrl
Uvodni del in namen ter idejo je predstavil dr. Peter Kukovica, ki je predstavil Matejo Dimnik Zavrl
– iz agencija Pristop, ki je pripravila idejo celostne podobe AZS.
Celostna podoba je bila predstavljena v » Power point programu ». Prisotni člani UO AZS in NO
AZS so novo podobo pozitivno sprejeli in ugotovili, da je v skladu s sodobnim atletskim gibanjem.
Bila je dana pobuda, da se popravi črka » S » v napisu ter, da se izdela za vse organe ali projekte
enotna podoba. ( trenerji, sodniki, itd )

SKLEP 302:
UO AZS potrjuje nov LOGO AZS, katerega prave velikosti se posreduje AZS; za dokončno
potrditev celostne podobe AZS pa se upoštevajo še današnji predlogi, na osnovi katerih se
pripravi dokončna celostna podoba in se jo predstavi na eni izmed naslednjih sej UO AZS.
AZS posreduje PRISTOPU vsa telesa oz. informacije, da se lahko pripravi ustrezna
predstavitev za naslednjo sejo.

Od prisotnih 12 članov ZA predlog glasovalo 12.
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4. Pravilnik AZS o komuniciranju v javnosti
Predsednik je uvodoma predstavil idejo in namen, kar je dodatno orisal Boris Mikuž, ki je tudi
pojasnil, da je bil pripravljen z zunanjimi sodelavci.
V kratki razpravi so se izoblikovali predlogi, da je potrebno v pravilnik umestiti vse organe in telesa
AZS, ki naj bodo tudi postavljena kot v Statutu AZS.
Tako urejenega naj se še enkrat pošlje članom UO AZS in s pripombami do 25.10. naj se nato
urejenega pošlje na naslednjo sejo.

Predsednik je predlagal sklep.
SKLEP 303:
UO AZS se je seznanil s predstavljenim pravilnikom in nalaga direktorju AZS, da upošteva
predloge sprejete na seji in ga tako urejenega pošlje članom UO AZS, ki do 25.10.2007
pošljejo predloge, ki se jih umesti v pravilnik in pošlje na tako urejenega na naslednjo sejo.

Od prisotnih 12 članov ZA predlog glasovalo 12.
5. Potrditev točkovanja za VN Vzajemna 2007
Končno lestvico za VN Vzajemna 2007 je predstavil komisar lige Martin Steiner.
Ker je poročal, da ni nobenih težav s točkovanjem, je bilo mnenje članov UO AZS, da je to le
seznanitev in da sistem lahko poteka avtomatsko brez potrjevanja UO AZS.
Predsednik je predlagal sklep.

SKLEP 304:
UO AZS se je seznanil s točkovanjem za VN Vzajemna 2007.

Od prisotnih 12 članov ZA predlog glasovalo 12.
6. Pobude in predlogi članov UO AZS
Predsednik dr. Peter Kukovica je seznanil prisotne z njegovo pobudo županu Zoranu Jankoviću za
atletske investicije vključno z dvorano. Predlaga, da se na tematiko realizira sestanek :
predsednik KT AZS Gabrijel Ambrožič in direktor AZS Boris Mikuž z direktorjem ŽŠD Milorad Orel
in se pripravi nato ustrezen material za razgovore.
Hkrati je pozval vse prisotne, da se čimbolj ustvarjalno vključijo v kandidaturo na razpis FŠO.
Boris Mikuž je prisotne seznanil s potekom pogajanj glede kategorizacije na OKS – ZŠZ ter s
potekom pogajanj glede pogodb za POI PEKING 2008, kjer je AZS podala svoje predloge. Za obe
področji čakamo pisni odgovor OKS – ZŠZ.
Glede na bližajočo se Skupščino AZS so nekateri člani UO AZS opozorili na dejstvo, da nekaterih
klubov tako rekoč ni na nobeno Skupščino. Bilo bi smotrno, da se prouči kakšna je statutarno
možnost oz. se pripravi predlog za nov Statut, ki bi omogočal praktično ravnanje v takih primerih.
Predsednik dr. Peter Kukovica je predlagal, da dr. Boris Dular pripravi do koncept umestitve
predloga v Statut.
Dr. Boris Dular predsednik komisije za priznanja in nagrade je predstavil pisni predlog, ki so ga
prisotni dobili med sejo in kjer komisija predlaga za nagrado » častni član AZS » podpredsednika
Janeza Aljančiča.
Predsednik je predlagal sklep.

SKLEP 305
Komisija za nagrade in priznanja AZS potrjuje predlog Upravnemu odboru AZS, da se podeli
Janezu Aljančiču naziv »Častni član AZS«.

Od prisotnih 12 članov ZA predlog glasovalo 12.
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7. Razno – poročanje z EAA koledarske konference
S koledarske konference EAA so poročali udeleženci: Gabrijel Ambrožič, Martin Steiner in Janez
Aljančič.
Člani UO AZS so bili kritični do revije » ATLETIKA », ki ne odraža resnične aktivnosti AZS in je
celo bolj kritična do atletike kot laična javnost. Uredništvi in Črtomira Špacapana zaprosimo, da se
čimprej predstavi nov koncept dela in vsebine.
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.

Ljubljana, 28.09.2007

Zapisal:
Boris Mikuž

Atletska zveza Slovenije
predsednik
dr. Peter Kukovica
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