ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE
Vodnikova cesta 155
1000 Ljubljana

ZAPISNIK
36. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek, 08. novembra 2007
ob 17.00 uri v prostorih M hotela, Derčeva 4, Ljubljana
Prisotni: dr. Peter Kukovica - predsednik, Janez Aljančič in Dušan Prezelj-podpredsednika,
dr.Boris Dular, Gabrijel Ambrozič, Andrej Jeriček, mag. Marjan Hudej, mag. Jurij Novak,
Andrej B. Pengov, Martin Steiner, Marjan Štimec,Tomo Šarf, Matija Šestak,
Anton Majcen
Opravičeno odsotni: Črtomir Špacapan, Igor Topole
Ostali prisotni: Darja Ladavac-Delo, Igor Primc
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 14 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 se razširi s podtočkami pod točko 7. in
8.
Točka 7:
- nagrade za nosilce medalj na mladinskih tekmovanjih
Točka 8:
- koledarska borza
- posvet ZATS
- kategorizacija
- mitingi EAA
- zaključek gorsko tekaške sezone
Dnevni red:
1.
Pregled zapisnika 35. redne seje UO AZS in pregled realizacije sklepov 35. seje
2.
Predstavitev celostne podobe AZS
3.
Pravilnik AZS o komuniciranju v javnosti
4.
Strateška in ciljna usklajenost delovanja klubov in AZS
5.
Perspektivna selekcija – London 2012
6.
Sprejem novih članov v AZS
7.
Pobude in predlogi članov UO AZS
8.
Razno
Člani UO AZS in NO AZS so z vabilom prejeli gradiva za 1., 3., 4., 5. in 6. točko dnevnega reda.
Gradivo za 2. točko je bilo predvideno predstavitev na seji, ker je točka vezana na zunanje
sodelavce.
Predsednik je predlagal potrditev tako predstavljenega dnevnega reda.

SKLEP 306:
UO AZS potrjuje predlagani dnevni red.

Od prisotnih 14 članov ZA predlog glasovalo 14.
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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 35. seje in pregled sklepov 35. seje UO AZS. Na zapisnik ni bilo
pripomb.
Predsednik je dal zapisnik na glasovanje.

SKLEP 307:
UO AZS potrjuje zapisnik 35. redne seje UO AZS in pregled realizacije sklepov 35. redne
seje UO AZS.

Od prisotnih 14 članov ZA predlog glasovalo 13, 1 VZDRŽAN.
2. Predstavitev celostne podobe AZS – zunanji poročevalec / Mateja Dimnik Zavrl
Zaradi zadržanosti zunanje poročevalke se gradivo ni obravnavalo.
3. Pravilnik AZS o komuniciranju v javnosti
Predsednik je uvodoma poudaril, da je bil na prejšnji seji obravnavan osnutek. Na osnovi pripomb
iz razprave in predlogov je pred člani UO AZS dopolnjen predlog.
V razpravi je dr. Boris Dular predlagal:
Tretja alinea 15. člena se črta
Druga alinea 20. člena se popravijo imena asociacij
Združi se 8. člen
Andrej B. Pengov je poudaril, da takega pravilnika ne potrebujemo, ker so statutarna določila
dovolj jasna. Meni, da ni potrebno posebej opisovati kdo in kako naj komunicira ker kot je poudaril
imamo akte ti to omogočajo. Hkrati je podal pobudo za izpeljavo delavnic na temo komuniciranja v
javnosti.

Predsednik je poudaril, da si želi odprtega in urejenega komuniciranja in ne omejevanja
kogarkoli. S pravilnikom bi ta pomemben segment delovanja AZS moral postati bolj
profesionalen in AZS kot organizacija bolj prepoznavna.
V razpravi so tak pravilnik podprli: oba podpredsednika, Dušan Prezelj in Janez Aljančič
ter Gabrijel Ambrožič.
Predsednik je predlagal sklep.
SKLEP 308:
UO AZS potrjuje Pravilnik AZS o komuniciranju v javnosti z vključitvijo predlogov iz
razprave.
Andrej B. Pengov pripravi delavnice na temo komuniciranje v javnosti.

Od prisotnih 14 članov ZA predlog glasovalo 13, PROTI 1.
4. Strateška in ciljna usklajenost delovanja AZS in klubov
Predsednik je predstavil namen dokumenta in idejo, da AZS s klubi v prihodnje deluje strateško
usklajeno in ciljno. Na tak način je veliko več možnosti tako za razvoj množičnosti, prepoznavnost
atletike in nenazadnje vrhunske rezultate ter možnost sodelovanja s sponzorji.
» Domet dokumenta » je, da želimo iti skupaj naprej in razvijati atletiko.
V razpravi je sodelovalo več članov UO AZS. Gabrijel Ambrožič je menil, da so » kritične »
osnovne funkcije v veliko slovenskih klubih. Andrej Jeriček poudarja, da je v mnogih klubih rezultat
atleta in nivo trenerja visok, da pa uprava kluba tega ne sledi.
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Martin Steiner vidi velik problem v tem, da tudi ko imajo klubi velike talente se jim pogosto
izmuznejo ker niso sposobni najti denarja, kar nakazuje na to, da je najpomembnejše vodstvo
kluba.
Dušan Prezelj je prepričan, da je iskanje sinergij prava pot do uspeha. Sicer pa je potrebno
pohvaliti pripravljen material, ki nam prikazuje stanje in predlaga rešitve v prihodnje.Morda bi bilo
treba jasneje povedati da so osnovne naloge AZS naslednje: popularizacija atletike in urejeni
tekmovalni sistemi ter reprezentance.
Mag. Jurij Novak je menil, da je bila že pretekla razprava morda nekoliko preveč » neugodna za
male klube ». Morali bi spoštovati ambicije, da se v nekaterih sredinah še želijo iti atletiko.
Poglejmo stanje: Sl.Gradec bi se želel iti, nimamo stika z Bovcem, Sevnica bi potrebovala pomoč,
enako Grosuplje itd… Zato ga način in mnenje o » balastu klubov » ne prepriča. Morda bi AZS
morala pomagati pri » fuziji » nekaterih sredin. Enako ne morejo baje postati člani atleti iz Jesenic.
Mag. Marjan Hudej je že predhodno predstavljeno mnenje o » balastu nekaterih klubov » še enkrat
ponovil, kar je utemeljil z neaktivnostjo teh klubov, neodzivnostjo na akcije AZS in korespodenco
AZS na katero se praktično ne odzovejo ter nenazadnje z dejstvom, da nekaterih klubov tako rekoč
nikoli ni na Skupščinah AZS.
Tudi sicer bi težko govorili o aktivnosti teh klubov, če v obdobju treh ali štirih let niso nikjer aktivni in
morda ob volilni Skupščini le » posodijo » glas.
Boris Mikuž je poudaril, da je ob pripravi dokumenta bolj kot kdajkoli postalo jasno, da predvsem
manjka ambicioznih vodstev klubov. Z ambicioznimi vodji bi mnogi klubi lahko bistveno uspešneje
delovali. Glede konkretnih navedb mag. Jurija Novaka pa poudarja naslednje:
AZS se je vedno odzvala na vsako Skupščino kluba. Bili smo prisotni tako v Bovcu kot v Prekmurju
in na Dolenjskem. Poznamo stanje na Koroškem in v zvezi s Sl. Gradcem ter Ravnami. S Sevnico
smo v kontaktu in v kolikor bodo njihove ambicije za izgradnjo stadiona zrele, jih bomo prepričan
sem podprli. So pa udeleženi v vseh aktivnostih kjer klub ocenjuje, da je zanj koristno.
V Grosupljem smo bili pred 3 dnevi in podprli izgradnjo stadiona. Še več – tako rekoč AZS »
pritiska » na občinsko upravo, da kandidirajo za izgradnjo in priporočili smo jim še model.
Glede Jesenic je potrebno vedeti in o tem smo jih obvestili, da kandidira ŠD Jesenice in ne sekcija
atletike. Vprašljiv je Statut, ki je bil prvič poslan na AZS v taki obliki, da sploh ni bila vključena
atletika, bilo pa je mnogo drugih dejavnosti. ( žičnice, smučišča, lokali, … ). Zdi se, da so nato
Statut ( ŠD Jesenice ) po naših opombah » rahlo popravili a nekatere zadeve preprosto
fotokopirali. Tako sploh ni razvidno kdaj naj bi sprejeli nov Statut.
Predsednik je predlagal sklep.

SKLEP 309:
UO AZS se je seznanil z dokumentom Strateška in ciljna usklajenost delovanja AZS in
klubov.
Do ene od prihodnjih sej se pripravi analiza stanja društev po ključnih točkah.

Od prisotnih 14 članov ZA predlog glasovalo 14.
5. Perspektivna selekcija – London 2012
Martin Steiner je predstavil namen, smernice in cilje delovanja Perspektivne selekcije London
2012. Omeni je, da je medtem, ko se je snoval projekt prejel sugestijo, da v selekcijo sodita še dva
perspektivna atleta, ki sta rezultatsko » na robu » selekcije: Sebastjan Jagarinec in Cene Šubic.
Predlog se mu zdi umesten ker je o njem imel več strokovnih pogovorov in predlaga, da se
priključijo selekciji.
V razpravi je predsednik AZS poudaril, da se naj selekcija imenuje Mlada selekcija, da se o
finančnih okvirih ne razpravlja in da naj bo skupina enotna in ne razdeljena v tri skupine.
Matija Sestak kot predstavnik atletov je prav tako zagovarjal enotno skupino, da se preveri, če je
še kdo blizu izpolnjenega kriterija in da se za uvrstitev v selekcijo upošteva rezultat in ne uvrstitev.
Andrej B. Pengov je menil, da so kriteriji celo malce preostri, saj ne gre enačiti MLADE
SELEKCIJE in VRHUNSKE SELEKCIJE.
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Mag. Marjan Hudej pozdravlja projekt in kot že v preteklosti poudarja, da zelo pomembno, da se
ukvarjamo z atletiko, torej z vsebino kar je sedaj primer. Zaznati je zelo pozitivne ambicije in na tak
način ob aktivni stroki z svežimi in ambicioznimi projekti bo stroka tudi pridobila na avtoriteti.
Predsednik je predlagal sklep.
SKLEP 310:
Potrdi se predlagan projekt » MLADA SELEKCIJA » in na listo se doda še Cene Šubic in
Sebastjan Jagarinec.

Od prisotnih 14 članov ZA predlog glasovalo 14.
6. Sprejem novih članov v AZS
Točka se umakne z dnevnega reda seje UO AZS, saj glede kluba iz Grosuplja še čakamo na
urejen Statut.
7. Pobude in predlogi članov UO AZS
Predsednik dr. Peter Kukovica je predlagal, da se denarno nagradi tudi atlete in atletinje, ki so
osvojili medalje na mladinskih SP in EP: Deržanič Rok ( 1000 eur ), Maja Bratkič ( 800 eur ),
Barbara Špilar ( 800 eur ), Lucija Krkoč ( 600 eur ), Tanja Kosmatin ( 600 eur ).
Predlog je bil soglasno potrjen.
8. Razno
Marjan Hudej je izčrpno poročal s sestanka organizatorjev EAA mitingov, ki je bil v Barceloni in
predvsem poudaril pomen dejstva, da je skupna ugotovitev v EAA, da je najboljša organizacija
mitingov vedno takrat, ko so organizatorji domači atletski delavci in ne tisti, ki pridejo od drugje (
managerji, svetovalci, itd ).
Hkrati je poudaril, da smo lahko zelo ponosni, da je EAA miting v Velenju visoko plasiran v Evropi,
Posebej ob dejstvu, da nekaterim organizatorjem ni uspelo izpolniti pogojev EAA.
Za leto 2008 je velenjski miting tudi že v koledarju EAA.
Gabrijel Ambrožič je UO AZS seznanil z zelo slabim odzivom društev za organizatorje tekmovanj v
letu 2008 in informiral prisotne katere tekme so to.
Dušan Prezelj je prisotne seznanil z informacijami glede aktivnosti AZS na področju kategorizacije.
Andrej Jeriče je podal informacije glede prihajajočega kongresa ZATS. Vse je tudi povabil k
udeležbi in obisku. Tudi Tomo Šarf je vse povabil na 15 letnico – praznovanje in zaključek sezone
GT.
Martin Steiner je prisotne obvestil, da bodo določene strokovne teme na seji v decembru po seji
strokovnega sveta, ki je planiram med 10. in 15. decembrom.
Matija Šestak je povprašal kdaj bo izplačana nagrada za nastop v Milanu.
Predsednik je iz razprave in poročil predlagal, naslednji sklep:

SKLEP 311:
Društva se ponovno pozove za oddajo kandidatur za organizacijo tekmovanj v letu 2008 in
za aktivno udeležbo na borzi.
Izplačila nagrad atletom in atletinjam iz naslova Mednarodne atletske lige za Veliko nagrado
Vzajemne se zaključi do 25. novembra 2007.
Za eno prihodnjih sej naj se pripravi finančni pravilnik.
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Naj se pridobi pravno mnenje glede pritožbe AZS na OKS za konkretne atlete v zvezi s
kategorizacijo.
Seja se je zaključila ob 20.30.
Ljubljana, 13. november 2007
Zapisala:
Boris Mikuž
Zdravko Peternelj

Atletska zveza Slovenije
predsednik
dr. Peter Kukovica
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