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ZAPISNIK 

 

36. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, 

ki je bila v torek, 20.12.2011 ob 18.00 uri v prostorih Atletske zveze Slovenije 

   
Prisotni: dr. Peter Kukovica-predsednik AZS, mag. Marja Hudej, Janez Aljančič, Gabrijel Ambrožič, 
Marjan Gorza, Tomo Šarf, Martin Steiner, dr. Andrej Udovč, Tomo Šarf, Robert Teršek, 
mag. Jurij Novak, Mitja Butul-člani UO AZS                   
NO AZS: Dario Pungartnik 
Predsednik ZAS: Igor Primc 
Opravičeno odsotni: dr. Iztok Ciglarič, Črtomir Špacapan, Andrej Jeriček, Dušan Prezelj,  
Igor Topole, dr. Boris Dular,                  
Strokovna služba: Boris Mikuž-direktor AZS, Davor Damjanić in Zdravko Peternelj-strokovna 
delavca 
 
Predsednik AZS dr. Peter Kukovica je pozdravil vse navzoče in predlagal, da na dnevni red, ki so ga 
člani UO AZS vnaprej prejeli, dodamo še dve točki: 

o Pod 2. Poročilo EP kros Velenje  2011 
o Pod 3. Razpisi tekmovanj 2012 

 
Predlog dnevnega reda: 

1. Pregled zapisnika 35. redne seje ter realizacije sklepov 35. seje UO AZS 
2. Program usposabljanja trenerjev v obdobju 2012 – 2016 
3. Dolgoročni program Panožnih športnih šol na področju atletike v obdobju 2012–2020 
4. Spletna stran AZS–nova podoba 
5. Kandidatura na Razpis MŠŠ za leto 2012 
6. Razno 

 
Sklep 253: 
UO AZS potrjuje predlagani dnevni red. 
 
 
AD 1. Pregled zapisnika 35. redne seje ter realizacije sklepov 35. seje UO AZS 
 
Poročal je direktor Boris Mikuž. Ker je med sejama prišlo nekaj pritožb posameznih atletov (Rodić, 
Buč, Roman, Vodovnik ) na neizplačila zadnjega obroka, se z njimi sestane naslednja ekipa: dr. 
Peter Kukovica–predsednik AZS, Martin Steiner–predsednik Strokovnega sveta AZS in Boris Mikuž–
direktor AZS ter izoblikuje rešitev. 
 
Sklep 254: 
UO AZS potrjuje zapisnik 35. redne seje ter evidence sklepov 35. redne seje. 
 

Sklep 255: 
Z atleti (Rodić, Buč, Roman, Vodovnik) se zaradi razjasnitve izplačil v zvezi s pogodbami 
sestane naslednja ekipa: dr. Peter Kukovica–predsednik AZS, Martin Steiner–predsednik 
Strokovnega sveta AZS in Boris Mikuž–direktor AZS ter izoblikuje rešitev. 
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AD 2. Poročilo EP kros Velenje  2011 
 
Mag. Marjan Hudej je pojasnil, da bo podrobno poročilo, ki bo poslano na EA, hkrati posredovano na 
AZS. Sicer pa seznani prisotne, da je organizacijski odbor prejel laskave ocene za organizacijo, pri 
kateri je bilo tudi vreme na strani organizatorjev. 479 atletov iz 33 držav predstavlja rekordno številko. 
 
V nedeljo je na tem športnem projektu delalo preko 400 volonterjev. Skupaj je bilo preko 6.000 
gledalcev na prireditvi. Velenje in Slovenija ter AZS so zaenkrat edini gostitelji, ki so to prvenstvo 
gostili drugič. 
 
V primerjavi z letom 1999 je bilo prvenstvo 2011 izjemen preskok. Med drugim ga je kontrolirala 
praktično celotna ekipa EA, ki pa je pogosto dajala vtis, da so nekje na »vzhodu Evrope». 
 
Ocenjuje, da se bo prvenstvo finančno pokrilo, pri čemer je glavni nosilec tega projekta Rudnik 
Velenje. 
 
Opiše prizadevanja okrog prenosa na TV SLO in glede na razlago TV SLO, da ni mogoče imeti 
studia na EP, se sprašuje, kako je bilo mogoče to urediti za teke na Rogli. 
 
Predsednik Strokovnega sveta AZS je predlagal, da se nastop reprezentance obravnava na eni 
prihodnjih sej. 
 
Posamezni člani UO AZS so pohvalili izvrstno izvedbo tekmovanja v Velenju. 
 
Predsednik AZS dr. Peter Kukovica je mag. Marjanu Hudeju, ki je bil na čelu ekipe in njegovim 
sodelavcem v imenu AZS še enkrat izrazil zahvalo za izjemno uspešno realiziran projekt. 
 
Sklep 256: 
UO AZS ocenjuje izvedbo EP v krosu kot odlično in izreka pohvale organizacijskemu odboru 
EP Velenje 2011 na čelu s predsednikom mag. Marjanom Hudejem. 
 
 
AD 3. Razpisi za tekmovanja 2012 
 
Gabrijel Ambrožič je predstavil program in predviden dokument ter nekatere predlagane in 
predvidene novosti. 
 
Posamezni člani UO AZS so bili proti (Aljančič) uvedbi hoje v tekmovalni program AZS, nekateri pa 
so jo zagovarjali (Butul). 
Glede neustreznih zaščitnih mrež na posameznih stadionih je menil predsednik Strokovnega sveta 
Martin Steiner, da lahko predstavljajo oviro pri izvedbi posameznih tekem. 
 
Dinamična je bila razprava glede predloga o reklamah na dresih tekmovalcev na domačih 
tekmovanjih. 
 
Sklep 257:  
UO AZS potrjuje knjižico Razpisi za tekmovanja 2012 vključno s predstavljenimi 
spremembami.  
 
 
AD 4. Program usposabljanja trenerjev v obdobju 2012 – 2016 
 
V odsotnosti predsednika ZATS je dokument temeljito predstavil direktor AZS Boris Mikuž. 
Predvsem je poudaril temeljito posodobitev dokumenta ter popolno skladnost z usposabljanjem 
trenerjev preko IAAF. 
 
Eden izmed ciljev AZS je prav usklajenost dokumentov, na podlagi katerih bodo naši trenerji lahko za 
1. in 2. stopnjo prejeli potrdilo AZS in IAAF, kar jim bo dajalo večje možnosti tudi za delo v tujini. 
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V razpravi so prisotni pohvalili odlično pripravljen dokument in možnosti, ki jih daje trenerjem. 
 
Sklep 258:  
UO AZS potrjuje programe Usposabljanje vaditelje in trenerjev za obdobje 2012 – 2016, ki naj 
jih AZS posreduje na Strokovni sver RS za šport in kasneje skladno s predlogom za prvi dve 
stopnji tudi na IAAF. 
 
 
AD 5. Dolgoročni program Panožnih športnih šol na področju atletike v 
          obdobju 2012 – 2020 
 
Direktor AZS Boris Mikuž je podrobno predstavil dokumente, vezane na to točko. Predstavil je 
predlog dolgoročnega programa in izhodišča ter strategijo, ki bi bila za AZS v prihodnjem obdobju 
2012 – 2020 optimalna. 
 
Bazira na povečanem številu zaposlovanja mladih trenerjev ter na pokritju vseh večjih atletskih sredin 
v Sloveniji. 
 
Predstavil je tudi pripravljen prednostni vrstni red trenerjev, kandidatov za zaposlitev v obdobju 2012 
– 2016, ki ga je izoblikoval Strokovni svet AZS. 
 
Razpravljalci so enotno ugotavljali, da je pred nami odličen dokument in da je vsekakor deležen 
najširše podpore. 
 
Pri zaposlovanju je bilo vprašanje namenjeno zaposlovanju trenerjev brez izobrazbe (Šarf-Kosovelj) 
ter zaposlovanju trenerjev, ki so imeli dopingirane atlete in jih je AZS že celo enkrat zaradi 
neizpolnjevanja zavrnila (Podgornik). 
 
Boris Mikuž je pojasnil, da so pogoji jasni – potrebna je ustrezna izobrazba. Glede zaposlitve Boruta 
Podgornika je Strokovni svet ocenil, da ga uvrsti na listo, vendar je dal prednost drugim trenerjem. 
 
Sklep: 259:  
UO AZS potrjuje izvajalce programov, njihove strokovne delavce ter programe za obdobje 
2012 – 2016. 
 

Sklep 260: 
UO AZS potrjuje prednostni vrstni red programov za obdobje 2012 – 2016. 
 

Sklep 261: 
UO AZS potrjuje dokument Dolgoročni program panožnih športnih šol na področju atletike v 
obdobju 2012 – 2020. 
 
 
AD 6. Spletna stran AZS – nova podoba 
 
Ker je bila ekipa, ki naj bi predstavila spletno stran AZS odsotna, se je točka umaknila z dnevnega 
reda. 
 
 
AD 7. MŠŠ kandidatura – informacija 
 
Direktor Boris Mikuž je prisotne seznanil s kandidaturo poslano na MŠŠ, o čemer so bili člani UO 
AZS tako obveščani sproti. AZS je skušala kandidirati kot preteklo leto z maksimalno velikim številom 
projektov in upa, da bodo sredstva čimbliže sredstvom v letu 2011. 
 
Sklep 262: 
UO AZS se je seznanil s kandidaturo AZS na sredstva MŠŠ za leto 2012. 
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AD 8. Razno 
 
- izplačilo Božičnice 

 
Predsednik AZS dr. Peter Kukovica je predlagal, da se zaposlenim na AZS izplača božičnica v višini 
50% bruto plače (skupaj je to strošek AZS 3.760 eur za vse tri zaposlene), saj meni, da so leto 2011 
zaznamovali s svojim prizadevnim delom. Prepričan je, da bo to hkrati vzpodbuda za nadaljnje 
zavzeto in strokovno predano delo zaposlenih na AZS. 
 
Sklep 263: 
UO AZS potrjuje izplačilo nagrad (božičnica) v višini 50% bruto plače za zaposlene na AZS. 
 
 
Predsednik AZS dr. Peter Kukovica je seznanil prisotne, da je EA povabila direktorja AZS Borisa 
Mikuža za delo v Reflection Commision EA in predlagal, da AZS podpre njegovo delo v EA. 
 
Janez Aljančič je na povabilo predsednika AZS podal še kratek opisa njegovega poznavanja dela na 
področju, ki ga bo pokrival direktor Boris Mikuž. 
 
Sklep 264: 
UO AZS se je seznanil s predlogom EA in podpira delovanje direktorja Borisa Mikuža v 
imenovani komisiji EAA. 
 
 
Predsednik AZS se je ob koncu seje zahvalil vsem članom UO AZS ter NO AZS in zaposlenim ter 
vsem, ki so delovali v letu 2011, za slovensko atletiko izjemno uspešnem. 
 
Vsem želi srečno, zdravo in ispešno osebno ter poslovno in atletsko leto ter jih hkrati vabi na 
prednovoletno srečanje v restavracijo Argentino. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.35. 
 
 
 
 
Zapisal in uredil: 
Boris Mikuž 
 
 
 
 
    Atletska zveza Slovenije 
                            predsednik 
                                                                                               dr. Peter Kukovica 


