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ZAPISNIK
39. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije,
ki je bila v ponedeljek, 05.03.2012 ob 16.30 uri v prostorih AZS

Prisotni: dr. Peter Kukovica-predsednik AZS, mag. Marjan Hudej-podpredsednik
AZS, dr. Boris Dular, Martin Steiner, Gabrijel Ambrožič, Janez Aljančič,
Črtomir Špacapan, Andrej Jeriček, Dušan Prezelj, dr. Iztok Ciglarič, Tomo
Šarf, Marjan Gorza, mag. Jurij Novak, Mitja Butul – člani UO AZS
Opravičeno odsotni: dr. Andrej Udovč, Robert Teršek, Igor Topole
Strokovna služba: Boris Mikuž – direktor AZS, Davor Damjanić – strokovni delavec
Pričetek seje: ob 16.30 uri
Predsednik AZS dr. Peter Kukovica je po pozdravu vseh prisotnih predlagal naslednji dnevni
red:
1. Pregled zapisnika 37. seje UO AZS in 38. dopisne seje UO AZS ter evidence sklepov 37.
seje UO AZS in 38. dopisne seje UO AZS
2. Nastop reprezentance na SP v dvorani v Istanbulu
3. Nastop reprezentance na evropskem zimskem pokalu v metih
4. Poslovni uspeh-rezultat AZS v letu 2011
5. Oprema reprezentance za OI London 2012 ter 2013 – 2016
6. Razdelitev tekmovanja za leto 2013
7. Informacije o aktivnostih AZS – spletna stran, informacijski sistem, šolska atletika,
obiski terena; usposabljanja trenerjev
8. Razno
Predsednik ZATS Andrej Jeriček je predlagal, da se pod točko Razno obravnava tematika »
Strokovni delavec na AZS«, ki ga predvideva novi dokument sistematizacije v prihodnje.
Predsednik AZS je predlog uvrstil na dnevni red.
Sklep 281:
UO AZS potrjuje predlagani dnevni red z dopolnitvijo kot je predlagal predsednik ZATS
Andrej Jeriček.
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AD 1
Pregled zapisnika 37. seje UO AZS in 38. dopisne seje UO AZS ter evidence sklepov 37.
seje UO AZS in 38. dopisne seje UO AZS
Uvodno obrazložitev je podal direktor AZS Boris Mikuž, ki je pojasnil, da sta sklepa 274 in 275
v realizaciji. Predsednik Strokovnega sveta AZS Martin Steiner je predlagal, da glede na
realizacijo sklepa 279 ni potrebna še dodatna obravnava te točke na Strokovnem svetu.
Sklep 282:
UO AZS potrjuje zapisnik 37. seje UO AZS in 38. dopisne seje UO AZS ter evidence
sklepov 37. Seje UO AZS in 38. dopisne seje UO AZS s podanim komentarjem
predsednika Strokovnega sveta AZS Martin Steiner.
AD 2
Nastop reprezentance na SP v dvorani v Istanbulu
Predsednik Strokovnega sveta AZS Martin Steiner je predstavil reprezentanco, njene možnosti
ter cilje. Članom UO AZS je bila posredovana informacija o finančnem planu nastopa in o
aktivnostih z mediji.
Glede na vprašanja prisotnih, je predsednik Strokovnega sveta AZS Martin Steiner podrobneje
orisal situacijo glede ostalih atletov, ki bi lahko nastopili(Šutej-študij ZDA; Kolarič- preskakuje
zimsko sezono, ...).
Direktor Boris Mikuž je komentiral trenutno stanje glede nastopov na SP v luči svetovne
atletike:
- IAAF ima izjemno ostre norme(vprašljiva razvojna naravnanost predvsem za manjše
države)
- IAAF tudi ne dovoli trženja opreme reprezentanc, kar je ena večjih zavor v svetovni
atletiki na področju trženja za nacionalne zveze
Sklep 283:
UO AZS potrjuje reprezentanco za nastop na SP Istanbul v dvorani, ter cilje in finančne
pogoje.
AD 3
Nastop reprezentance na evropskem zimskem pokalu v metih
Predsednik Strokovnega sveta AZS Martin Steiner, je predstavil reprezentanco, njene
možnosti ter cilje. Članom UO AZS je bila posredovana informacija o finančnem planu nastopa.
Posebej je poudaril nastope Martine Ratej, trenutno vodilne v metu kopja na svetu ter mlade
Barbare Špiler in nastop mladinca Muharja v metu kopja, ki predstavljata novo mlado
generacijo metalcev v Sloveniji.
Sklep 284:
UO AZS potrjuje reprezentanco za nastop na evropskem zimskem pokalu v metih (BarMNE), cilje reprezentance in finančne pogoje.
AD 4
Poslovni uspeh-rezultat AZS v letu 2011
Predsednik dr. Peter Kukovica je predstavil rezultate v preteklem letu, kjer je AZS dosegla zelo
dober učinek glede na trenutno gospodarsko stanje. Zahvalil se je vsem, ki so kakor koli
pripomogli k dobrim poslovnim rezultatom AZS.
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Posebej je kometiral pridobljena sredstva v primerjavi z drugimi NPŠZ.
Direktor Boris Mikuž je pojasnil, da je Smučarska zveza Slovenije sama v treh letih (2008,
2009 in 2010) prejela 6,2 mio EUR državnih sredstev, medtem, ko so NZS (Nogometna), KZS
(Košarkarska) in AZS prejele skupaj le 4,4, mio. EUR.
Predsednik dr. Peter Kukovica je predstavil pridobitev novega sponzorja podjetja GEOPLIN.
Hkrati informira vse, da je potrebno skrbno nadzorovati trošenje.
Janez Aljančič je pohvalil zadnjo akcijo na področju pridobivanja sredstev (GEOPLIN) in menil,
da nikakor ni samoumevno, da atlete v tako težkih ekonomskih časih podpiramo s celo večjimi
sredstvi kot v preteklem letu.
Mag. Marjan Hudej je prepričan, da se je začel večji pritisk na lokalne sredine za pridobivanje
sistemskih sredstev tako, da bodo sponzorska sredstva ključnega pomena.
AZS bo do konca meseca skladno s pravili o finančnem poslovanju na AJPES posredovala
nerevidirano bilanco.
Sklep 285:
UO AZS se je seznanil z nerevidiranim izkazom poslovnim rezultato AZS za leto 2011.
Skladno s pravili o finančnem poslovanju naj se posreduje bilanco na AJPES. Članom UO
AZS se posredujejo dokumenti posredovani na AJPES na naslednji sejo UO AZS.
AD 5
Oprema reprezentance za OI London 2012 ter 2013 – 2016
Predsednik dr. Peter Kukovica je predstavil dosedanje pogovore z opremljevalcem
reprezentanc ASICS-om in pojasnil, da je nadaljevanje sodelovanja najverjetneje pogojeno z:
- rastjo prodaje in
- akcijami AZS, ki bi morebitno prodajo vzpodbudile
AZS bo poskušala s »co-brandingom« pomagati pri akcijah ASICS-a (rekreacija, šolska atletika,
...).
Hkrati je za AZS izjemno pomembno, da bodo atleti na OI LONDON nastopili v tekmovalni
opremi našega opremeljevalca, kar je kot izhodišče za naslednje obdobje zelo dobro. Svoje
lahko dodajo še atleti z odličnimi nastopi. Kljub temu še vedno ostaja verjetnost, da bo del
opreme v prihodnje potrebno financirati.
Dušan Prezelj je poudaril, da s strani OKS ni seznanjen, da bi atleti nastopali v ASICS in tudi
sicer informacije o opremi za OI LONDON niso dokončne. V igri je kitajski proizvajalec PEAK,
kar je potrdil tudi predsednik Strokovnega sveta AZS Martin Steiner, ki pa je menil, da ta
oprema ne dosega potrebne kvalitete.
Dr. Iztok Ciglarič meni, da bo ASICS-u težko pomagati pri akcijah, saj so njihovi proizvodi do
60% dražji kot v VB.
Sklep 286:
UO AZS se je seznanil z aktivnostmi in sodelovanjem med AZS in ASICS-om ter
informacijo, da bodo atleti na OI LONDON nastopili v opremi našega opremljevalca
ASICS.
AD 6
Razdelitev tekmovanja za leto 2013
Predsednik TK AZS Gabrijel Ambrožič je seznanil prisotne s težavami pri pridobivanju
organizatorjev za tekmovanja
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V nadaljevanju je podrobneje pojasnil usmeritve predstavljene v dokumentu, ki so ga prejeli
prisotni člani UO AZS.
Kljub vsemu posebej veseli, da so bila tekmovanja v zimskih metih zelo dobro zastopana, kar
vendar kaže na dobro potenco na tem področju.
Bo pa priporočilo TK AZS in predstavljenega dokumenta v smeri, da so zimski meti na
primorskem in ne v notranjosti države, kar je glede na podnebne razmere v Sloveniji
predvsem do atletov prijazno.

Razpravljalci (mag. Marjan Hudej, Mitja Butul, Andrej Jeriček), so se strinjali, da je sedanji
sistem (borza) najboljši. Pametno bi bilo, da se klubi sicer vnaprej dogovorijo in čim manj
plačujejo za pridobitev tekem, ne glede na to, da AZS nato ta sredstva vloži v tekmovalni
sistem.
Andrej Jeriček kot »predstavnik AK KRKA«, je bil naprošen, da preveri možnost organizacije
APS kvalifikacij pri njih.

Sklep 287:
UO AZS potrjuje usmeritev dokumenta »Pravila za razdelitev tekmovanj v letu 2013 in
predlog pravil borze 2013», skladno z dosedanjo strategijo AZS, saj se je izkazala v
praksi za najbolj učinkovito. Upošteva naj se tudi predloge razpravljalcev.
AD 7
Informacije o aktivnostih AZS – spletna stran, informacijski sistem, šolska atletika,
obiski terena, usposabljanja trenerjev
Člani UO AZS so bili obveščeni o posameznih aktivnostih AZS:
1. direktor AZS Boris Mikuž je poročal o srečanju z ŠZ Planica na področju šolske atletike
2. Gabrijel Ambrožič je poročal o nadgradnji spletnih strani AZS ter o delu na
informacijskem sistemu
3. Gabrijel Ambrožič je poročal o aktivnostih AZS glede investicij-objektov v Sloveniji
( Vrhnika, Trbovlje, Rakek, Ptuj, M. Sobota, ...)
4. Andej Jeriček je prisotne seznanil z nameravanimi usposabljanji trenerjev v letu 2012
Sklep 288:
UO AZS se je seznanil z aktivnostimi s področij:
- Spletna stran AZS in informacijski sistem AZS,
- obiski terena,
- programi šolske atletike,
- programi usposabljanj atletskih trenerjev (vaditelji, trenerji, IAAF RDC Moskva,
...)
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AD 8
Razno
-

Zaposlitev strokovnega delavca na AZS v prihodnje (predlog točke predsednik
ZATS Andrej Jeriček)

Andej Jeriček je prisotne seznanil z razmišljanjem, da je pred časom sprejet dokument glede
podpore stroki v prihodnje na način, da se na novo zaposli strokovnega delavca na AZS,
gotovo razmišljanje v pravo smer.
S predlogom, da je nujna podpora stroki v prihodnje z redno zaposlenim strokovnim
delavcem, je soglašal predsednik Strokovnega sveta AZS, ki je menil, da je delo na AZS izjemno
intenzivno in sloni na plečih le treh zaposlenih. Menil je, da je potrebno ločiti poslovni in
strokovni del, saj bo to imelo večje učinke in bo predvsem za stroko laže realizirati zastavljene
roke, projekte in cilje.
Predsednik dr. Peter Kukovica je menil, da je dokument, ki ga je sprejel UO AZS pred časom
gotovo ustrezna podlaga; da pa bo v prihodnje o dodatnih kadrih odločala ekonomska
situacija in bo prelomno predvsem obdobje po OI v Londonu. S tem so se strinjala navzoči
člani UO AZS in menili, da je sedaj prioriteta uspešna atletska sezona tako tekmovalno kot
organizacijsko.
Seja je bila zaključena ob 19.25.

Zapisal in uredil:
Boris Mikuž

Atletska zveza Slovenije
predsednik
dr. Peter Kukovica
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