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ZAPISNIK
3. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je bila v torek 24. marca 2009 ob 17.00 uri v prostorih
Atletske zveze Slovenije - konferenčna dvorana, Letališka cesta 33c, 1000 Ljubljana
Prisotni: dr. Peter Kukovica - predsednik AZS, Dušan Prezelj, mag. Marjan Hudej - podpredsednika
AZS, Gabrijel Ambrožič, Janez Aljančič, dr. Boris Dular, Igor Topole, dr. Iztok Ciglarič, Tomo
Šarf, Mitja Butul, Robert Teršek, mag. Jurij Novak, Martin Steiner, Črtomir Špacapan, Marjan
Gorza, Andrej Jeriček , Vladimir Vidmar – vsi člani UO AZS
Novinarji: Jože Zidar - STA
Ostali prisotni: Igor Primc - Vrhunska selekcija
Strokovna služba: Boris Mikuž, Zdravko Peternelj, Živa Kravanja
Pričetek seje: 17.00 uri
Predsednik dr. Peter Kukovica, je vse prisotne pozdravil, ter jih seznanil z gradivom in predlaganim dnevnim redom.
Prisotnih je bilo 17 od 17 članov UO AZS. Torej 100% prisotnost. V skladu s 36. členom Poslovnika o delu UO AZS je bil
UO AZS sklepčen in je veljavno odločal, ker je bilo prisotnih več kot polovica članov.
Predsednik je predlagal dnevni red.
Predlog dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pregled zapisnika 02. seje UO AZS in evidence sklepov – poroča Boris Mikuž
Pojasnila k računovodskim izkazom za poslovno leto 2008 – poroča Boris Mikuž
Imenovanje delovnih teles UO AZS skladno s Statutom AZS – poroča dr. Peter Kukovica
Nastop reprezentance na EP v dvorani v Torinu – poroča Boris Mikuž
Vodje reprezentanc za leto 2009 – poroča Boris Mikuž
Predlog statutarnih sprememb – poroča dr. Boris Dular
Strateški projekti AZS – poroča dr. Peter Kukovica
Revija » ATLETIKA » - poroča dr. Peter Kukovica
Razno

Sklep 26:
UO AZS potrjuje predlagani dnevni red.
AD1.Pregled zapisnika 02. seje UO AZS in evidence sklepov – poročal je Boris Mikuž
Uvodna obrazložitev celotnega zapisnika in realizacijo sklepov je podal Boris Mikuž - direktor AZS
Na zapisnik ni bilo pripomb.
Sklep 27:
UO AZS potrjuje zapisnik 2. seje UO AZS in evidenco sklepov.
AD2. Pojasnila k računovodskim izkazom za poslovno leto 2008 – poročal predsednik AZS dr. Peter
Kukovica in direktor Boris Mikuž.
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Predsednik dr. Peter Kukovica je pojasnil,da so računovodski izkazi še nerevidirani in da bo revizijska hiša
celotno letno poročilo revidirala pred Skupščino. UO AZS se bo pred skupščino AZS sestal in obravnaval
revidirano letno poročilo.
Direktor AZS Boris Mikuž je povedal, da so posamezni skrbniki podali poročila, ki pa so v skladu s
predvidenim stroškovnim planom oz. so podali informacijo če je prišlo do odstopanj.
Sklep 28:
UO AZS se je seznanil s pojasnili in bilancami k računovodskim izkazom za leto 2008.
AD3. Imenovanje delovnih teles UO AZS skladno s Statutom AZS – poročal je Boris Mikuž

Na podlagi 29. člena Statuta AZS ( točka 6. ) UO AZS imenuje odbore in komisije AZS za katere je pristojen.
Skladno s 30. členom Statuta AZS je pristojen za imenovanje naslednjih stalnih delovnih teles UO AZS:
Komisija za antidoping AZS
V odsotnosti dr. Tadeja Malovrha predsednika komisije potrjenega na 1. seji UO AZS 10.02.2009 je
predlagano sestavo komisije je predstavil Boris Mikuž.
Predlagana sestava komisije:
dr. Tadej Malovrh / predsednik ( potrjen že na seji 10.02.2009 )
člani
Milojka Klobasa, Tomaž Božič, Zdravko Kotnik
V razpravi je bilo povedano s strani nekaterih članov UO AZS, da bi bilo potrebno posamezne člane predstaviti pred
potrditvijo.

Uredniški odbor revije » ATLETIKA »
Predlog je predstavil mag. Marjan Hudej:
Predsednik uredniškega odbora ter glavni in odgovorni urednik:
mag. Marjan Hudej
Uredniški odbor:
Urednik: Marjan Žiberna
Člani: Jana Šumi ( namestnica urednika ), Prezelj Dušan, Martin Steiner, Boris Mikuž
Komisija za nagrade in priznanja: ( sestava )
dr. Boris Dular za predsednika komisije za nagrade in priznanja ( že potrjen na seji 10.02.2009 )
člani
Alenka Bikar, Gabrijel Ambrožič, Branko Žerak, Slavko Črne
Sklep 29:
UO AZS potrjuje komisijo za antidoping
UO AZS potrjuje sestavo Uredniškega odbor revije » ATLETIKA ».
UO AZS potrjuje sestavo Komisije za nagrade in priznanja
AD4. Nastop reprezentance na EP v dvorani v Torinu – poročal Boris Mikuž – vodja reprezentance

Gre za izjemne dosežke in odlično otvoritev sezone. Atleti in atletinje so se prav tako prvikrat pojavili v novih
nacionalnih dresih. Glede spoštovanja pravil nošenja opreme in sodelovanja na konferencah za medije, je bilo
le to na dobrem nivoju, vsekakor pa je z atleti potrebno tudi na to temo še spregovoriti. Vzdušje v ekipi je bilo
sicer zelo prijetno.
Sodelovanje z mediji je bilo zelo dobro.
Z osvojitvijo 2 kolajn in 2 finalnih nastopov se je po statistiki Slovenija zavihtela na 13 mesto.
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Atleti in trenerji prejmejo skladno s Pravilnikom o nagradah nagrade za dosežke.
Nagrade atletom in trenerjem: ( skupaj 10.500 eur )
4.000 eur
3.000 eur

Marija Šestak
Sonja Roman

trener Matija Šestak
2.000 eur
trener Joszef Babynecz 1.500 eur

Sklep 30:
UO AZS potrjuje poročilo o nastopu na EP v dvorani v Torinu in potrjuje izplačila nagrad za atlete in
trenerje.
AD5. Vodje reprezentanc za leto 2009 – predstavitev posameznih vodij za določena tekmovanja je
predstavil Boris Mikuž

Predstavitev je bila dana vezano na večja tekmovanja, ki so pod okriljem IAAF in EAA ter tekmovanja pod
okriljem OKS-ZŠZ in SUSE ter ostala mednarodna tekmovanja,ki so tradicionalna za članske, mladinske in
pionirske kategorije.
Predsednik AZS dr. Peter Kukovica je povedal, da je imenovanje vodij zato tako zgodaj, da imajo vsi
imenovani dovolj časa za pripravo, za uskladitev s pisarno AZS, in predvsem za trženje večjih tekmovanja.
IO GT AZS imenuje svoje vodje samostojno kot je bila praksa do zdaj.
Vodjem naj se dosledno posreduje dokument za poročilo. ( dokument je sicer na spletni strani AZS )
VODJE REPREZENTANC 2009
Zap.
številka
1
2
3
4

Datum

Reprezentanca

Vodja

06. – 06.03.
14. – 15.03.
30.05. – 31.05.
20. – 21.06.

Boris Mikuž
Kevo Vladimir
mag. Jure Novak
Črtomir Špacapan

5
6
7
8
9
19
11
12

04.- 09.07.
30.06. – 03.07.
23. – 26.07.
27. – 28.06.
04. 07.
08. – 12. 07.
16. – 19.07.
22. – 26.07.

EP dvorana TORINO
Evropski pokal meti
Brixen – ml.ml.
Evropsko člansko prvenstvo – Bergen NOR
Univerziada –Beograd
SI Pescara
EP mladinci Novi Sad
Evropski pokal mnogoboji - Maribor
Četveroboj mladinci Češka
SP ml. mladinci - Brixen
EP do 23 let - Kaunas
EYOF - Tampere

13
14
15
16

15. – 23.08.
12.09. ?
18. – 19.07.
19.09. ?
Madžarska
26.09. Madžarska
September ??
Madžarska
13.12. Dublin

17
18
19

SP BERLIN
Sarajevo – st. mladinci
Mladinske igre treh dežel
Troboj do 23 let

Dogovor SUSA
Gabrijel Ambrožič
Martin Steiner
Ladislav Mesarič
Igor Topole
Igor Topole
Andrej Jeriček
v dogovoru z OKS
( 3 trenerji = princip 2+1 )
Marjan Hudej
Robert Teršek
V dogovoru z OKS
Butul Mitja

Troboj – pionirji
Savaria pokal

Robert Herga
Primc Igor

EP kros

Martin Steiner
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Sklep 31:
UO AZS potrjuje vodje reprezentanc za leto 2009.
AD6. Predlog statutarnih sprememb – poročal je dr. Boris Dular član UO AZS
Dr. Boris Dular je informiral prisotne, da so statutarne spremembe glede na sklep predhodne seje že v
snovanju.
Pripravljen bo predlog, ki ga bo obravnaval UO AZS in potrjen predlog mora skozi proceduro na Skupščini.
T. Šarf je poudaril, da je potrebno tudi druge pravilnike in poslovnike prevetriti in posodobiti času primerno. Tej
zadevi ( Statutu ) je potrebno posvetiti posebno točko na naslednji seji UO AZS.
Sklep 32:
UO AZS potrjuje Borisa Dularja za vodjo projekta prenove Statuta in harmonizacijo drugih aktov AZS.
AD7. Strateški projekti AZS – poročal je predsednik AZS dr. Peter Kukovica
V gradivu so bili predlagani projekti in še dodatni
-

DAKUS – informacijski sistem- prejeto gradivo
SP gorski maraton 2011 ( možna kandidatura )
EP v GT 2012 ( možna kandidatura )
Veteranska atletika -prejeto gradivo

Prispeli so naslednji projekti:

1.
2.

Strategija trženja AZS
Trženje prostorov AZS

dr. Peter Kukovica
Boris Mikuž

3.
4.

Projekt »NPŠŠ«
Projekt »Obnova spletnih
strani«

Boris Mikuž
Boris Mikuž

5.
6.
7.

ZATS kongres
Projekt EDP Torino
Projekt razvoja srednjih in
dolgih prog
Projekt otroških olimpijad

Andrej Jeriček
Vodja ekipe / zaključen
Milan Lorenci

8.
9.
10.
11.

DAKUS – informacijski sistem
Veteranska atletika » Nastopi veteranske reprezentance
Slovenije »
SP gorski maraton 2011
( možna kandidatura )
EP v GT 2012 ( možna kandidatura )

Milan Lorenci
Zdravko Peternelj
mag. Jurij Novak
Tomo Šarf

V razpravi je član UO AZS dr. Iztok Ciglarič predlagal, da bi se določeni projekti, ki so podobne narave in se medsebojno
prepletajo poenotili v smislu racionalizacije timskega dela. Delo z mladimi naj bo enoten projekt z enim samim ciljem. Ta
naj bo strokovno podkovan, ter vezan na komunikacijo z starši.
Podpredsednik AZS Dušan Prezelj je predlagal, da se projekt izgradnje atletske dvorane v Kranju ponovno podpre.
Črtomir Špacapan opozori, da je potrebno pri kandidaturah na področju investicij vedno dobro premisliti na koliko in na
katere projekte hkrati naj AZS podpre. Sredstva so vedno omejena.

4

Predsednik vse potencialne kandidate zaprosi, da omenjene projekte dopolnijo in jih bo mogoče nas naslednjih sejah
potrditi oz. sproti spremljati.
Za projekte na področju infrastrukture je dr. Iztok Ciglarič predlagal, da se ovrednotijo v prihodnje po vnaprej znanih
kriterijih ( gradbeni vidik, finančni vidik, itd ) in se na način točkovanja dobi prednostni vrstni red.
Gabrijel Ambrožič je še enkrat poudaril potrebo po krovnem dokumentu AZS o objektih.
Kandidature za velika mednarodna tekmovanja so trenutno, glede na samo situacijo zelo težko sprejemljive, oziroma
izvedljive. / SP polmaraton 2011 - ni posebnega interesa s strani MOL; kot tudi izvedba Super Lige v Ljubljani, ki je
vezana na prenovo objekta. ( pogoj uvrstitev slovenske reprezentance ! )

Sklep 33:
UO AZS potrjuje predlagane projekte in njihove nosilce. Doda še projekt » DELO Z MLADIMI » , ki ga
pripravi dr. Iztok Ciglarič do prihodnje seje.
AD8. Revija » ATLETIKA » - poročal je dr. Peter Kukovica

Na osnovi sestanka z odgovornim urednikom Ekipe – G. Obrezom in pomočnikom odgovornega urednika
Jurijem Završnikom je prišlo do zaključkov:
revija Atletika naj bi se v prihodnje pojavila kot priloga časopisa Ekipe 4 x letno v nakladi 15.000
izvodov.
- AZS bo pripravila gradivo do tiska
- Ekipa skuša zagotoviti pošiljanje ključnim strankam
- oboji si želimo stroškovno nevtralno pot.
Razgovori še potekajo in točnejše informacije pričakujmo do naslednje seje UO AZS.
-

Sklep 34:
UO AZS se je seznanil s poročanjem glede dogovora med AZS in športnim dnevnikom EKIPA.
Pooblašča se predsednika, da dogovore za sodelovanje nadaljuje.
AD8. Razno
Dušan Prezelj je poročal o sestanku izvršnega odbora OKS - ZŠZ. OKS – ZŠZ podpira Univerziado v MB. Nova pravila
OKS - ZŠZ bodo dana v javno razpravo do 30.06., vendar bodo stopila v veljavo šele v naslednjem mandatu.
Predsednik dr. Peter Kukovica je posredoval informacijo, da se sredstva FŠO že nakazujejo uporabnikom, ker so
pogodbe podpisane; da pa bo po doslej znanih informacijah ( ko še ni objavljen niti razpis MŠŠ ), možno kandidirati na
sredstva MŠŠ očitno šele v aprilu in je tako pričakovati prvi priliv pozno poleti. ( avgust, september ).

Seja zaključena:19.00 uri
Ljubljana, 06.04.2009

Zapisala in uredila: Živa Kravanja, Boris Mikuž

Atletska zveza Slovenije
predsednik
dr. Peter Kukovica
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