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Letališka cesta 33c,   1000    Ljubljana,   Slovenija  

  Tel: +386 (01) 520-69-10     Fax: +386 (01) 520-69-16 

e-mail: boris.mikuz@atletska-zveza.si 

http: www.atletska-zveza.si 

 
 ZAPISNIK 

 
37. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, 

ki je bila v torek, 01.02.2012 ob 16.30 uri v prostorih AZS 
   

Prisotni: dr. Peter Kukovica-predsednik AZS, Janez Aljančič, Črtomir Špacapan, Andrej 
Jeriček, Dušan Prezelj, Igor Topole, dr. Iztok Ciglarič, Gabrijel Ambrožič, Tomo Šarf, 
Martin Steiner, dr. Andrej Udovč, mag. Jurij Novak, Mitja Butul – člani UO AZS                   
Predsednik ZAS: Igor Primc 
Opravičeno odsotni: dr. Boris Dular, Marjan Gorza, Robert Teršek 
Strokovna služba: Boris Mikuž-direktor AZS, Davor Damjanić-strokovni delavec 
 
Predsednik AZS dr. Peter Kukovica je pozdravil vse navzoče in pojasnil, da je povabljen 
v oddajo, posvečeno športu na TV SLO, kjer bodo prisotni predsedniki največjih športnih 
zvez: atletske, nogometne ter košarkarske in predsednik OKS. Zato je predlagal, da 
sejo v nadaljevanju po njegovem odhodu ob začetku 2. točke vodenje prevzame 
direktor AZS Boris Mikuž. 
 
Dr. Iztok Ciglarič je predlagal, da se na dnevni red pod »Razno«  uvrsti še informacija o 
razgovorih z atletoma Sonjo Roman in Sebastjanom Jagarinec ter njunima pismoma v 
zvezi s pogodbami. 
 
Predlog dnevnega reda je tako ob upoštevanju predloga dr. Iztoka Ciglarič bil: 

1. Pregled zapisnika 35. seje UO AZS in evidence sklepov 35. Seje UO AZS 
2. Spletna stran AZS 
3. Poročilo AZS (in poročila komisij in združenj) za leto 2011 
4. Program AZS 2012  (in programi  komisij in združenj)  
5. Izhodišča finančnega programa AZS za leto 2012 
6. Nastop reprezentance na SP v dvorani v Istanbulu 
7. Vodje reprezentanc za tekmovanja v letu 2012 
8. Antidoping pravilnik–posodobljena verzija 
9. Članstvo v AZS 
10. Razpored sej UO AZS v letu 2012 
11. Razno 

 
Na dnevni red ni bilo dodatne razprave. 
 
Sklep 264: 
UO AZS potrjuje predlagani dnevni red. 
 
AD 1.  Pregled zapisnika 36. redne seje ter realizacije sklepov 36. seje UO AZS 
 
Uvodna obrazložitev je podal Mikuž Boris in poudaril predvsem realizacijo ključnih 
sklepov – podpisa pogodb z atleti ter izplačila prvega obroka že v decembru. 
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Tomo Šarf je predlagal, da se popravi besedilo zadnjega zapisnika pri sklepu št. 262, saj 
je sedaj verjetno pomotoma zapisan napačno. 
 
Pravilno se sklep št. 262 glasi: 
UO AZS potrjuje izplačilo nagrad (božičnica) v višini 50% bruto plače za 
zaposlene. 
 
V nadaljevanju je predsednik AZS dr. Peter Kukovica pojasnil, da se je skladno s 
sklepom št. 255 sestal kolegij predsednika in obravnaval pogodbe z atleti. 
Najpomembnejša ugotovitev je, da je AZS izpolnila vse, kar ji pogodba narekuje in zato 
ne obstaja nikakršen dolg do nobenega atleta. 
 
Predsednik AZS dr. Peter Kukovica je zato skladno s pooblastili sklepa št. 255 iz 36. seje 
UO AZS z dne 20.12.2011  in seje kolegij predsednika dne 10.01.2012 na seji predlagal 
v potrditev UO AZS naslednji sklep: 
 
Sklep 265: 
UO AZS potrjuje zapisnik 36. redne seje ter evidence sklepov 36. redne seje z 
navedeno opombo. 
 
Sklep 266:  
Atletska zveza Slovenije je poravnala vse svoje obveze do atletov izhajajoč iz 
pogodb. Glede na razumevanje finančnega položaja atletov pa kolegij 
predsednika predlaga podporo programov atletoma z olimpijsko normo - 
Snežani Rodić (A norma) podporo v višini 3.000 eur in Boštjanu Buču (B 
norma) v višini 1.500 eur. 
 
AD 2. Spletna stran AZS 
 
Predsednik AZS dr. Peter Kukovica je predstavil direktorja podjetja HAL Mateja 
Gašperiča, ki je bil povabljen na sejo UO AZS z namenom predstavitve novih spletnih 
strani AZS. 
 
Vodja projekta Gabrijel Ambrožič je uvodoma pojasnil težnje snovalcev nove spletne 
strani, ki so bile usmerjene k: sodobnosti, uporabnosti, atraktivnosti, aktualnosti ter 
možnosti fleksibilnega urejanja. 
 
V računalniški predstavitvi je direktor HAL-a Matej Gašperič predstavil izhodišča za 
kreiranje strani kot jo je želela AZS. Pojasnil je, da je potrebno z mislimi biti tudi pri na 
novo nastajajočem informacijskem sistemu AZS, saj se bosta sistema dopolnjevala. 
 
Vsebinsko je predstavil novo spletno stran in poudaril še ključne tehnične rešitve. 
 
Na tako tehnična (dr. Iztok Ciglarič) kot vsebinska vprašanja glede uporabnosti, 
domene, urednikovanja ter dosega informacij je podal nedvoumne odgovore in prikazal 
strokovno vse tehnične ter vsebinske možnosti nove spletne strani. 
 
Gabrijel Ambrožič in Mikuž Boris, ki sta sodelovala pri projektu, sta dopolnila razlago z 
rešitvami, ki se bodo še razvile in o katerih je bilo že v začetku projekta precej 
vsebinske in strokovne razprave (urednikovanje, e-shop, facebook, ...). 
 
Poudaril je še usklajenost z novim informacijskim sistemom AZS. 
 
Direktor podjetja HAL-a Matej Gašperič je informiral prisotne, da bo šolanje potekalo                  
6. februarja in da bo novo postavljena stran začela delovati 14. februarja 2012. 
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AD 3. Poročilo AZS (in poročila komisij in združenj) za leto 2011 
 
Uvodoma je Boris Mikuž pojasnil, da so gradiva prejeta tik pred sejo sicer takoj poslana 
dalje, a da je do seje res le kratek čas in je gradiva nemogoče pošiljati članom UO AZS 
prej, če jih pisarna ne prejme. 
Sicer pa skupno poročilo upošteva vse ključne elemente nadvse uspešnega leta 2011 . 
 
Tomo Šarf je menil, da bi gradiva morali prejeti prej. Zanima ga tudi vrstni red gradiv, 
ki mu težje sledi. 
 
Prezelj Dušan je pojasnil, da je klub kratkemu času prebral vsa gradiva, a bi se morali 
držati poslovnika, da se gradiva prejmejo prej. 
 
Direktor AZS Boris Mikuž je pojasnil, da je težava pošiljanja gradiva v dveh elementih: 

1. Poročevalci, ki pripravljajo gradiva (nekateri so za delo honorirani), običajno 
zamujajo 

2. enotnosti poročil, ker kljub priporočilom vsak izbere svoj način 
 
Ne glede na trud pisarne (v letu 2010 in 2009 celo pošiljanje »obrazcev«) po 
spoštovanju rokov in poenotenju, žal pisarni to ni omogočeno. 
 
Dr. Iztok Ciglarič je menil, da morajo biti sankcije tudi za tiste, ki svojega dela ne 
opravijo vestno, pa čeprav so vodje komisij, pri čemer so nekateri plačani s strani AZS. 
Če velja za atlete, lahko tudi za nas funkcionarje. 
 
Tomo Šarf je predlagal, da se poročilo dopolni z nekaterimi informacijami (rezultati 
gorskih tekov, organizacija tekem v gorskih tekih) in na mestih, kjer je nekaj tipkarskih 
napak, le-te odpravijo.  
 
Dogovorjeno je bilo, da jih bo poslal (predlog popravkov) v pisarno AZS. 
 
Boris Mikuž je predlagal, da se sprejme sklep, da pisarna uredi »enoten obrazec oziroma 
način priprave poročil in priprave programov«. 
 
Dušan Prezelj je opozoril, da ni bil sprejet še noben sklep glede 2. točke. 
 
Predsedujoči je opozoril, da vodje projekta čisto ob zaključku točke ni bilo zaradi 
nujnega telefonskega klica, zato meni, da je korektno, če se ta sklep sprejme ob njegovi 
prisotnosti. 
 
Sklep 267: 
UO AZS potrjuje zasnovo nove spletne strani AZS in nalaga dokončanje spletne 
strani AZS z začetkom uradnega delovanja s 14. februarjem 2012. 
 
Sklep 268: 
UO AZS potrjuje poročilo AZS za leto 2011 ter poročilo predsednika AZS in vseh 
organov ter komisij in združenj. Upošteva se dodatek Toma Šarfa. 
 
Sklep 269: 
Pripravi se »enoten obrazec oziroma način priprave poročil in priprave 
programov«. 
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AD 4. Program AZS 2012  (in programi  komisij in združenj) 
 
Izhodišča programa je pojasnil Boris Mikuž, ki je poudaril, da je program usklajen s 
programi, ki jih načrtujejo posamezne komisije in združenja. Spoštovana so izhodišča 
mednarodnih asociacij: IAAF in EA. 
 
Posebej je prisotne informiral, da smo strokovni del programa skladno s strategijo AZS, 
da imajo kriteriji na tem področju prednost, sprejeli že oktobra 2011. 
 
AZS velik poudarek poleg rezultatom namenja še: 

- delovanju klubov in 
- infrastrukturi 

 
V razpravi so člani UO AZS menili, da bi bilo potrebno morda že v tej točki osvetliti 
finančna izhodišča AZS za leto 2012 in bi tako lažje kvalificirano razpravljali. 
 
Predsedujoči direktor Boris Mikuž je predlagal, da se tako združita točki 4. in 
5. in se tako laže razpravlja tudi o vsebini, ki je seveda povezana s sredstvi. 
 
V nadaljevanju je pojasnil, da je finančni načrt AZS za leto 2012 glede na nekatere 
kazalce in trende naravnan zelo konzervativno, saj predvideva približno 900.000 – 
920.000 eur prihodkov ter približno 850.000 – 870.000 odhodkov, kar bo zahtevalo 
ustrezno razumevanje in odgovornost vseh skrbnikov. Zaenkrat je nemogoče trditi 
natančno koliko sredstev bo prispevalo MŠŠ in koliko FŠO. 
AZS je sidro postavila pri 75% , saj ni zagotovil ob sedanji gospodarski situaciji za enak 
prihodek kot v letu 2011. Nasprotno – že sedaj je jasno, da bo prispevek FŠO 70-75% 
generalno gledano. 
Po besedah direktorja AZS so prioritete AZS programi atletov in podpora trenerjem in 
AZS je te obveze sprejela novembra in jih decembra potrdila s potrditvijo pogodb. Ta 
del za AZS pomeni 100% zavezo. 
 
V letu 2011 je AZS končno potrditev finančnega načrta sprejela meseca maja, če se 
spomnimo pa so prva sredstva s strani države prispela šele 13.07. 
 
Prisotni člani UO AZS so v razpravi pohvalili program, ki je usmerjen ciljno (kolajne, 
projekti, tekmovalni sistem, investicije, ..). 
 
Ob investicijah so se spraševali, ali nismo energije preveč razpršili (Špacapan) in ali 
investicijske težnje AZS ostajajo. Obstaja želja, da AZS in klubi ter društva na lokalnem 
nivoju delujejo usklajeno. 
 
Razprava je pokazala, da je AZS zelo dobro prisotna ob investicijah na terenu in se je to 
izkazalo za odlično potezo (Ambrožič) ter da je taktika AZS glede na potrebe slovenske 
atletike ustrezna (več dvoran-Mikuž). 
 
Boris Mikuž, direktor AZS je menil, da je enotnost delovanja predvsem problem 
kompetenc ter spoštovanja pravil AZS in spoštovanja pristojnosti posameznih funkcij in 
ljudi, ki jim je bilo to zaupano.  
 
Sklep 270: 
UO AZS potrjuje Program AZS za leto 2012. Manjše opombe v razpravi bodo 
poslane v pisarno AZS, ki jih bo nato uredila za Skupščino. 
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AD 5. Izhodišča finančnega programa AZS za leto 2012 
 
Sklep 271: 
UO AZS potrjuje predstavljena izhodišča finančnega programa za leto 2012 s 
prihodki v višini 900.000 – 920.000 eur in odhodki v višini 850.000 – 870.000 
eur. Končni finančni program bo predvidoma potrjen maja 2012. 
 
AD 6. Nastop reprezentance na SP v dvorani v Istanbulu 
 
Predsednik Strokovnega sveta AZS je natančno orisal položaj atletov-kandidatov za SP. 
Težave Osovnikarja, odličen začetek obeh skakalk troskoka, odpoved Šutej Tine in Nine 
Kolaričeve za nastop, tudi v primeru dosega norme ter relativno zahtevne kriterije IAAF. 
Dušan Prezelj je dodal, da Rožle trenira izjemno dobro in da načrtuje dvoransko sezono. 
 
Butul Mitja je ponovno izpostavil ugotovitev, da naši atleti malo tekmujejo, a si želijo 
medijske in sponzorske pozornosti, kar je naivno. Poglejmo druge tudi zelo zahtevne 
športe: npr. smučarji morajo na start večkrat tedensko. 
 
Igor Primc je pojasnil, da zakonitosti niso enake (poškodbe so neizogibni del sodobnega 
treninga in tekem). 
Aljančič Janez je podprl razmišljanja Butul Mitje, saj je ne-tekmovanje stanje, ki 
onemogoča pridobivanje tako medijskega prostora kot marketinških sredstev. Žal to 
ugotavljajo tudi v evropski atletiki. 
 
Boris Mikuž, direktor AZS je ocenil, da obstajata dve vrsti težav, ki so se ju dotaknili in 
ki sta težavi izhajajoč tudi iz sistema IAAF: 

- relativno visoki kriteriji za nastope, kar ne stimulira atletov in zato mnogi 
preskočijo tekmo 

- nemogoč položaj za nacionalne atletske zveze glede trženja v mednarodnem 
prostoru in tako manjše zanimanje mednarodno usmerjenih podjetij, kar še 
stopnjuje relativno majhna prisotnost na TV 

 
Sklep 272: 
UO AZS potrjuje predstavljen program nastopa na SP v dvorani v Istanbulu in 
nalaga pisarni AZS ter predsedniku Strokovnega sveta AZS, da kar najbolj 
optimalno pripravijo predstavljeni projekt. 
 
AD 7. Vodje reprezentanc za tekmovanja v letu 2012 
 
Boris Mikuž, direktor AZS je predstavil vodenje reprezentanc v letu 2012. Odprto je 
ostalo mesto za četveroboj mladincev; natančneje je opredelil vodenje največjih tekem 
(OI, SP dvorana, EP Helsinki, SP Barcelona mladinci, EP kros). 
 
Ocenil je, da je vodenje OI v rokah izkušenega predsednika Strokovnega sveta AZS, da 
je vodenje PE Helsinki v rokah odgovornega člana UO AZS, ki se bo nedvomno zavzel za 
odlično vodenje, da je vodenje SP mladinci v rokah Andreja Jeriček, ki se je predvsem 
izkazal z odličnim vodenjem mladinskih reprezentanc. 
Predvsem pionirskim in mladinskim reprezentancam bodo priključeni kolikor mogoče 
trenerji NPŠŠ skladno s strategijo in programom AZS na področju NPŠŠ. 
 
V razpravi je Mitja Butul predlagal, da je pripravljen voditi še mladinsko reprezentanco v 
četveroboju, s čimer so pokrite vse reprezentance v letu 2012. 
 
Sklep 273: 
UO AZS potrjuje vodje reprezentanc za leto 2012, pri čemer je vodja 
reprezentance v mladinskem četveroboju Mitja Butul. 
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AD 8. Antidoping pravilnik – posodobljena verzija 
 
Boris Mikuž, direktor AZS je predstavil dokument zaradi bolezni odsotnega predsednika 
komisije za Antidoping dr. Tadeja Malovrha. 
 
Poudaril je dve ključni razliki: 

- podaljšanje roka za kontrolo ob državnem rekordu 
- potrebo po kontroli DR mladinci le na zahtevo komisije 

 
Ne nazadnje je AZS plačal stroške kontrol v tujini, a rekordi niso bili priznani, saj je 
preteklo preveč časa do kontrole. 
 
Predlagani Pravilnik je »bolj prijazen in življenjski» kot prejšnji. Sicer pa je tako del 
nalog v Sloveniji prevzela SLOADA. 
 
Boris Mikuž je tudi menil, da MŠŠ trenutno ne kaže velikega zanimanja za ureditev 
položaja na tem področju, saj MŠŠ tako rekoč ni sodeloval na 4. Protidopniški 
konferenci, čeprav je bil soorganizator. Nasprotno se je OKS oddelek izjemno dobro 
pripravil. 
 
Člani UO AZS so v razpravi menili, da je trenutno veljavni pravilnik res »neživljenjski« 
(Jeriček, Steiner) in da naj se pregleda aktivnosti drugih nacionalnih atletskih zvez 
(Prezelj, Steiner). 
 
Izoblikovano je bilo enotno mnenje v podporo novega Pravilnika (24 ur; DR mladincev ni 
potrebno kontrolirati) in predlagali, da se pridobijo podatki, kako to poteka v drugih 
atletskih zvezah. 
 
Sklep 274: 
UO AZS potrjuje nov Pravilnik Antidoping komisije z naslednjima ključnima 
spremembama: 

a. za kontrolo državnega rekorda mora atlet opraviti v 24 urah doping 
kontrolo 

b. za mladinske državne rekorde doping kontrola ni potrebna 
 
Sklep 275: 
Pridobi naj se informacija kako poteka delovanje glede doping kontrole v 
drugih atletskih zvezah. 
 
 
AD 10. Članstvo v AZS 
 
Boris Mikuž je informiral prisotne, da sta na AZS prispeli dve vlogi za članstvo, ki sta 
formalno ustrezni: ŠD Maratonc in 3K Šport. 
 
Člani UO AZS so želeli natančno vedeti ali oba prosilca v svojem delu lahko opravljata 
pretežno atletsko delovanje in ali imata to zapisano v dokumentih, kot predvideva 11. 
člen Statuta AZS. (Butul, Aljančič, Ciglarič,..). 
 
Boris Mikuž je prebral vloge, na kar so člani UO AZS ocenili, da težnje triatlona po 
vključitvi AZS gotov ne odražajo tega in menijo, da se mora tako društvo vključiti v 
ustrezno nacionalno zvezo. 
 
Tudi za drugo društvo velja ugotovitev, da ne odraža tistega kar AZS pričakuje. (11. 
člen Statuta) 
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V kratki razpravi so člani menili, da je odgovor na članstvo negativen in se sklicuje na 
11. člen Statuta AZS. 
 
Sklep 276: 
Na osnovi pridobljenih informacij se ne sprejeme v  članstvo: 

- ŠK Maratonc 
- 3K Šport 

saj ne zadovoljujeta kriterijev Statuta AZS in predvsem 11. člena. 
 
 
AD 11. Razpored sej UO AZS v letu 2012 
 
Boris Mikuž je informiral prisotne s predlogom o sejah UO AZS v letu 2012. Na 
dokument ni bilo razprave. 
 
Sklep 277: 
UO AZS potrjuje predlagan razpored sej UO AZS za leto 2012. 
 
 
AD 12. Razno 
 

- Organizacija evropskega ekipnega prvenstva 
- Pismo atletov Roman Sonje in Sebastjana Jagarinec 
- Informacija Dušan Prezlja s seje IO OKS-ZŠZ 

 
Boris Mikuž je informiral prisotne s predlogom, da bi AZS lahko organizirala ekipno 
evropsko prvenstvo v letu 2013. 
 
V razgovoru direktorja z EAA je bila nakazana velika možnost za to.  
 
Direktor AZS je predstavil tudi bistvene elemente, ki govorijo v prid organizacije                          
(motivacija atletov, medijski odmev, angažiranje slovenske atletike, ..) ali pa so 
potencialno manj ugodni (marketinške omejitve EAA, finančno ni mogoče pričakovati 
dobička, ampak le »pozitivno ničlo« ali celo manjši minus). 
 
Za najavo je potrebno obvestit EA, šele nato zares vstopimo v kandidaturo in obveze 
seveda veljajo šele ob podpisu pogodb. 
 
V razpravi so prisotni menili, naj AZS najavi ambicije po organizaciji. V kolikor se izkaže, 
da je zahteva prevelika (predvsem v finančnem smislu), se še vedno lahko umaknemo. 
 
Sklep 278: 
AZS naj na EA najavi pripravljenost za organizacijo evropskega ekipnega 
prvenstva reprezentanc v atletiki v 2. ligi.  
 
Dr. Iztok Ciglarič je pojasnil pogovore z atletoma Sonjo Roman ter Sebastjanom 
Jagarinec. Hkrati je predstavil njuno pisanje ter željo, da AZS informira o tem, da so 
jima poškodbe onemogočale izpolnitev ciljev. 
 
Člani UO AZS so v razpravi menili, da je razumeti poškodbe, a da je le teh precej več 
kot le nekaj, kar pomeni neustrezen pristop do treninga. 
Odsotnost preko 20 atletov »pogodbenikov« z DP v Kopru to potrjuje. 
 
Igor Primc je pojasnil, da za Vrhunsko atletsko selekcijo poskušajo najti rešitev, ki bi 
omogočale kvalitetnejše treninge predvsem pa manj poškodb in boljšo rehabilitacijo. 
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Predsednik Strokovnega sveta je pojasnil, da vse natančno pozna. Obema atletoma je 
bilo v preteklosti omogočeno preskočiti »razrede» in prejeti bistveno več sredstev. Žal ni 
bilo pričakovanega učinka. 
Odnos Roman Sonje, ki nastopa v tujini na uličnih tekih, a hkrati ne more nastopati za 
reprezentanco, je ob vsej podpori njej in njenemu trenerju, ki je prejel 1.500 eur za 
udeležbo na OI, a tega ni nikoli opravil, milo rečeno neprofesionalen. 
 
Res pa je primer atleta Jagarinec Sebastjana drugačen. A tudi tu se trener na večkratne 
klice ni odzval. Predlaga, da se o tem pogovorijo še enkrat v okviru Strokovnega sveta 
AZS. 
 
Iztok Ciglarič je menil, da je to zaenkrat ustrezna rešitev, a da bo preveril neodzivnost 
trenerja, ki prihaja iz kluba, kjer je predsednik. 
 
Sklep 279: 
Primer obeh atletov (Roman, Jagarinec) naj še enkrat obravnava Strokovni 
svet AZS. 
 
Dušan Prezelj je prisotne informiral, o aktivnostih OKS in predvsem o sklepih zadnje 
seje IO OKS-ZŠZ. 
 
Posebej je poudaril, da je bila velika težnja, da se postavijo roki za izpolnitev kriterijev 
za nastop na OI na 2. julij.  
Na dan seje je po klicu direktorja AZS Boris Mikuža prejel prvič informacije o seji 
Strokovnega sveta OVŠ pri OKS in domnevnih sklepih. 
 
Po izmenjavi informacij je na sami seji IO OKS ugotovil, da to drži in predlagal, da se 
sklep formira na način, da bo IO OKS sklepal o atletih z normo tudi, če le to dosežejo po 
1. juliju, a skladno s pravili MOK-a. IO OKS je sprejel tak sklep, ki omogoča imenovanje 
športnikov – torej predvsem atletov do roka določenega s pravili MOK. 
 
Boris Mikuž je opozoril, da se informacije znotraj AZS, pri čemer ima v mislih tiste ljudi, 
ki sodelujejo v delu zunanjih inštitucij, ne izmenjujejo ali pa do njih pridemo slučajno. 
To je ob najpomembnejših projektih kot so OI lahko usodno. Najbolj predvsem za 
atlete, ki lahko kljub doseganju norm ostanejo doma. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 20.20. 
 
 
Zapisal in uredil: 
Boris Mikuž 
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