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ZAPISNIK
41. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije,
ki je bila v sredo, 20.06.2012 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, dr. Iztok Ciglarič, mag. Jurij Novak, Robert Teršek,
Igor Topole, Mitja Butul, Dušan Prezelj, dr. Andrej Udovč
Opravičeno odsotni: Tomo Šarf, Marjan Gorza, Franc Mikec-NO AZS
Strokovna služba: Boris Mikuž – direktor AZS, Davor Damjanić – strokovni delavec
Pričetek seje: ob 16.30 uri
Predsednik AZS dr. Peter Kukovica je uvodoma čestital nosilcem zadnjih spodbudnih rezultatov –
novima državnima rekorderjema Rožletu Prezlju ter Žanu Rudolfu in njunima trenerjema.
Predsednik AZS dr. Peter Kukovica je po pozdravu vseh prisotnih in ugotovitvi sklepčnosti
predlagal ter obrazložil naslednji dnevni red:
Dnevi red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pregled zapisnika 40. seje UO AZS in evidence sklepov 40. seje UO AZS
Poročila z reprezentančnih srečanj – Brixen in četveroboj mladinci Sl. Gradec
Nastopi reprezentanc - EP Helsinki in SP Barcelona (mladinci)
Projekt OI LONDON 2012 (trenutno norme, potovanje, oprema, …)
Nacionalne panožne športne šole
Pravilnik » Antidoping pravila AZS«
Pravilnik Naj klub 2012«
Informacija o letnem pregledu ISO 9001
Razno – usposabljanje trenerjev, usposabljanja sodnikov, investicije in aktivnosti AZS
Pobude in predlogi

Na dnevni red in bilo razprave.

Sklep 301:
UO AZS potrjuje predlagani dnevni red.
AD 1. Pregled zapisnika 40. seje UO AZS ter evidence sklepov 41. Seje UO AZS
Uvodno obrazložitev je podal direktor AZS Boris Mikuž. Na obrazložitev ni bilo razprave ali
vprašanj.
Sklep 302:
UO AZS potrjuje zapisnik 40. seje UO AZS ter evidence sklepov 40. seje UO AZS.
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AD 2. Poročila z reprezentančnih srečanj – Brixen in četveroboj mladinci Sl. Gradec

Poročilo o nastopu v Brixnu je podal Mitja Butul, ki je bil vodja in je pripravil pisno poročilo, ki so
ga vsi prejeli.
Izpostavil je dve pomembni dejstvi:
- reprezentanca je delovala kot ekipa
- reprezentanca je dosegla izjemno odmeven rezultat (2. in 3. mesto)
Manjkali so sicer 4 atleti, ki so v tem času nastopili na klubskem evropskem pokalu za AD MASS.
Priporočil je, da ima AZS spominska darila za izmenjavo z reprezentanti ali kot pozornost
organizatorjem in da je mogoč odkup opreme AZS za reprezentante, ker je tega povpraševanja
relativno veliko.
Za nastop na mladinskem četveroboju je poročal direktor AZS Boris Mikuž, s tem, da so vsi prejeli
pisno poročilo vodje Slavka Malnarja.
Sklep 303:
UO AZS potrjuje poročila o nastopih reprezentanc reprezentančnih srečanj – Brixen in
četveroboj mladinci Sl. Gradec.
Sklep 304:
AZS naj pripravi s sponzorjem predlog za možnost odkupa opreme za reprezentante.
AD 3. Nastopi reprezentanc - EP Helsinki in SP Barcelona (mladinci)

Predsednik Strokovnega sveta AZS Martin Steiner je prisotne seznanil s ključnimi elementi nastopa
obeh reprezentanc. Orisal je tako cilje kot dosedanji potek forme pomembnejših atletov predvsem
v luči nastopa na EP Helsinki.
EP Helsinki in SP Barcelona – poudarki predstavitve:

-

veliko število atletov z doseženimi kriteriji in predvsem rekordno število za SP Barcelona
rekordno število atletov v zgodovini slovenske atletike za nastop na SP mladinci (vse
skladno z doseženimi kriteriji IAAF)
obetavna izhodišča za eno in drugo tekmo
doseženo normo ženske štafete
način izbora in kriterije izbora atletinj za štafeto
težave Buča in Kolaričeve glede forme ter odločitev Kozmusa, da naredi nov ciklus treninga
maksimalna podpora AZS glede trenerjev in spremstva (osnovni kriterij za EP Helsinki je 7
oseb spremstva, AZS pošilja 13 oseb po maksimalnem kriteriju EA)

V razpravi, v kateri so sodelovali dr. Peter Kukovica, Mitja Butul, Gabrijel Ambrožič, Boris Mikuž,
Andrej Jeriček in Martin Steiner, je bilo izpostavljeno naslednje:
- pomen evropskega prvenstva na dve leti (možnost in priložnost za atlete)
- pomembnost nastopa za vse slovenske atlete
- možnost za testiranje forme za atlete
- nihajoča forma nekaterih atletov (Šutej, Ratej, Kranjc, …)
- rekordno število prijavljenih atletov na EP upoštevajoč vse evropske države
- pomen dela s štafetami
- potreba po optimizaciji vodenja štafet
- pohvala akciji TK AZS, ki pristopa fleksibilno z možnostjo nastopa st. mladincev na ml.
mladinskem DP
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Sklep 305:
UO AZS potrjuje reprezentanco za nastop na EP v Helsinkih in njeno spremstvo ter cilje in
finančne pogoje.
UO AZS potrjuje tudi reprezentanco za SP mladinci in spremstvo ter cilje in finančne pogoje
nastopa ter nalaga strokovnemu svetu AZS ter strokovnim službam, da skladno s pravili
urejajo prijave za SP mladinci za vse atlete, ki dosežejo kriterije skladno s pravili in kar se
da optimizirajo pogoje nastopa obeh reprezentanc.
AD 4. Projekt OI LONDON 2012 (trenutno norme, potovanje, oprema,…)
Predsednik Strokovnega sveta AZS Martin Steiner je prisotne seznanil tudi s ključnimi elementi
nastopa reprezentanc na OI. Orisal je tako cilje kot trenutni položaj glede udeležbe in dosedanji
potek forme atletov.
OI London – poudarki predstavitve:
- predstavi vse atlete in maksimalno možno spremstvo
- predstavi možnosti atletov, ki so blizu norm (Veit, Rodić, Rudolf, ..)
- v primeru možnosti PC (personal coach) bodo trenerji lahko z minimalnim doplačilom
praktično vsi lahko poleg atletov
- predstavi način preverjanja vseh atletov s strani stroke (nastop Buča, preverjanje forme in
eventuelnih poškodb, ..)
- poudari zadnji rok – 08.07. kot končni rok za norme
Predsednik AZS dr. Peter Kukovica je z veseljem ugotovil, da bo imela atletika ponovno največje
število atletov in trenerjev na OI. Upa, da se bo to poznalo na finančni strani po prihodkih za AZS.
Hkrati je vsem prisotnim predstavil novo tekmovalno opremo sponzorja ASICS-a, ki jo bodo naši
atleti predstavili prvič prav na OI LONDON 2012.
Sklep 306:
UO AZS se je seznanil s trenutnim stanjem reprezentance za nastop na OI v Londonu in
nalaga strokovnemu svetu AZS ter strokovnim službam, da skladno s pravili urejajo prijave
za OI London za vse atlete, ki dosežejo kriterije skladno s pravili in kar se da optimizirajo
pogoje nastopa reprezentance.
AZS naj prijavi maksimalno možno število trenerjev.
UO AZS potrjuje tudi tekmovalno opremo za nastop na OI LONDON 2012.
Končno reprezentanco bo AZS sestavila 8. julija 2012, neposredno po DP v Kopru in o tem
obvestila OKS-ZŠZ.
AD 5. Nacionalne panožne športne šole
Direktor AZS Boris Mikuž predstavi »Razpis in kriterije« glede NPŠŠ. V predstavitvi poudari
pomembne pogoje razpisa:
- novosti v razpisnih pogojih
- možnost kandidature z le enim programom v klubu
- možnost kandidature z usposobljenostjo druge stopnje
- analizo statističnih podatkov o učinkovitosti trenerjev (kandidatov) do sedaj
- predviden prihodnji razpis
Predsednik Strokovnega sveta AZS Martin Steiner je prisotne seznanil z predlogom Strokovnega
sveta AZS, ki je na to pomembno temo na svoji seji zelo podrobno obravnaval in dosegel veliko
soglasje glede delovanja in prioritet, ki so:
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1. Rovan Jurij - AK Brežice
2. Andraž Pahor – AK Postojna
3. Dijana Kočar – AK Panvita
Dr. Iztok Ciglarič je pojasnil velike potrebe mariborske atletike po zaposlenem strokovnjaku,
odgovornem za mlade atlete. To je tudi skladno s strategijo in dokumenti AZS, zato je izrazil
razočaranje nad predlogom Strokovnega sveta AZS in predlaga, da se na tretje mesto uvrsti
kandidat iz Maribora.
Dušan Prezelj je menil, da zapisani kriteriji morda ne dajejo prave slike in bi kazalo upoštevati
druge ali kakšnega izpustiti (recimo dosedanja vlaganja v programe).
Dr. Boris Dular je menil, da je jasno, da tisti, ki ne izpolnjuje pogojev, žal ne more kandidirati. Iz
naših sklepov in dokumentov je jasno, da so potrebe večje kot možnosti in potrebe obstajajo v vseh
slovenskih atletskih sredinah. Posebej izrazite so v večjih sredinah in sredinah z dobrim delom z
mladimi, zato razume položaj, kot ga opisuje dr. Ciglarič.
Dr. Peter Kukovica je ocenil, da so potrebe atletike izrazito večje kot možnosti, a je potrebno
skrbno pretehtati, kaj je za AZS prednostno.
Vidimo, da sta se za NPŠŠ prijavila dva bivša vrhunska atleta (Langerholc in Rovan), a žal le Rovan
izpolnjuje pogoje. AZS bi z veseljem pomagala vsakemu vrhunskemu atletu, ki ima izpolnjene vse
pogoje.
Ob zaključku razprave je predsednik dr. Peter Kukovica povzel ključne elemente in predlagal, da se
za kandidaturo prijavi naslednji prioritetni vrstni red:
1. Rovan Jurij - AK Brežice
2. Andraž Pahor – AK Postojna
3. Sebastijan Mihajlovič – AK Poljane
Predsednik Strokovnega sveta AZS Martin Steiner je prisotne seznanil, da ne more glasovati v
nasprotju s predlogom Strokovnega sveta AZS.
Sklep 307:
UO AZS potrjuje spodaj navedeni prednostni vrstni red trenerjev za NPŠŠ in se ga posreduje
na MIZKŠ:
1. Rovan Jurij - AK Brežice
2. Andraž Pahor – AK Postojna
3. Sebastijan Mihajlovič – AK Poljane,
AD 6. Pravilnik » Antidoping pravila AZS«
Pravilnik je predstavil dr. Tadej Malovrh, predsednik Antidoping komisije pri AZS.
Predstavil je ključne elemente in orisal objektiven položaj v Sloveniji na tem področju. Izrazil je
potrebo, da se zagotovi neodvisna služba ali agencija, ki bo vodila to zahtevno področje.
V razpravi, v kateri so sodelovali dr. Tadej Malovrh, dr. Peter Kukovica, Gabrijel Ambrožič, Boris
Mikuž, Andrej Jeriček in Martin Steiner, je bilo izpostavljeno naslednje:
- korektnost opravljanja testiranj
- nivo aktivnosti AZS
- potreba po NEODVISNOSTI delovanja komisije ali agencije v Sloveniji
- finančne potrebe in možnosti AZS na tem področju
- zavedanje atletov in trenerjev ter njihova ustrezna obveščenost s tega področja
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Sklep 308:
UO AZS potrjuje predstavljeni Pravilnik » Antidoping pravila AZS«, ustrezno dopolnjen v 22.
členu.
Na Vlado RS oziroma ustrezno ministrstvo se naslovi predlog-sklep UO AZS, da se delovanje
na tem področju uredi tako, da bo za delo na tem področju za vse NPŠZ obvezujoče in
kontroliranje potekalo neodvisno.
AD 7. Pravilnik Naj klub 2012«
Dr. Boris Dular je poročal, da je dokument pripravljen tako, da zajema vse elemente delovanja
kluba: atlet, trenerje, tekme, organiziranost, ….
Predsednik dr. Peter Kukovica je menil, da je to »svojevrstna inventura klubov«, zato jo kaže
podpreti in se iz nje kaj naučiti.
V razpravi v kateri so sodelovali dr. Boris Dular, dr. Peter Kukovica, Gabrijel Ambrožič (ki je
seznanil prisotne, da bo malce pomagal tudi nov informacijski sistem, ki ga AZS predstavlja klubom
28.06.), Andrej Jeriček in Martin Steiner, ki je menil, da so »vprašljivi cilji točkovanja, kjer so
rezultati znani vnaprej«.
Sklep 309:
UO AZS potrjuje predstavljeni Pravilnik » Naj klub 2012«.
8. Informacija o letnem pregledu ISO 9001
Direktor AZS Boris Mikuž je prisotne seznanil z opravljenim zunanjim presojanjem standarda ISO
9001:2008. AZS izpolnjuje vse pogoje in je hkrati edina NPŠZ v Sloveniji, ki ima ta standard, kar je
poželo veliko zanimanja na aprilskem srečanju z EA.
Ker je v letih od pridobitve standarda prišlo do mnogih aktivnosti AZS, ki so veliko bolj izrazite ali
pa je AZS nakazal svoje aktivnejše usmeritve (množičnost, otroška in mladinska atletika, ..), je v
pripravi nov predlog dokumenta »Poslovnika o kakovosti« (delovni naslov), ki bo delo AZS
»prikazal in naravnal« skladno s tekočimi in načrtovanimi trendi AZS.
V poročilu so dodana tudi posamezna priporočila (npr. usposabljanje vodilnih na AZS za notranje
presojevalce, itd).
Sklep 310:
UO AZS se je seznanil s poročilom zunanjih presojevalcev za leto 2011.
9. Razno – usposabljanje trenerjev, usposabljanja sodnikov, investicije in aktivnosti AZS, …
Poročali so posamezni člani UO AZS:
- Gabrijel Ambrožič o investicijah ( Vrhnika, Trbovlje, Hrastnik, Ormož, Ljubljana (možnosti
šele 2016!!), Murska Sobota
- Dr. Andrej Udovč (usposabljanja NTO sistem, mednarodni seminar štarterjev z Alanom
Bellom, enim vodilnih strokovnjakov za štarte v svetu, 290 udeležencev usposabljanj in od
tega 65 novih sodnikov, ..)
- Andrej Jeriček je poročal o aktivnostih s področja usposabljanja trenerjev
- Dr. Boris Dular je poročal o akciji IAAF, ki bo ob 100 letnici delovanja s priznanji nagradila
posameznike iz različnih področij, pri čemer bo AZS (Komisija za nagrade in priznanja)
pripravila skladno s kriteriji predlog širšega nabora z vseh področij in ga predstavila UO
AZS
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Sklep 311:
UO AZS se je seznanil z aktivnostmi s področij:
- obiski terena
- investicije / aktivnosti AZS
- programi usposabljanj atletskih trenerjev (trenutne akcije)
- programi usposabljanj na področju sodnikov
- IAAF priznanja
10. Pobude in predlogi
Direktor AZS Boris Mikuž je prisotne seznanil z informacijo, da je Združenje za gorske teke
zaprosilo za potrditev spremembe v njihovem IO.
Na zadnji seji Izvršnega odbora Združenja za gorske teke 17. aprila je IO sprejel v odbor 2 nova
člana in sicer:
- Katja RAKUŠČEK iz Žirov (ŠD Tabor Žiri)
- Jože DAKSKOBLER iz Podbrda – organizator lanskega Svetovnega izziva gorskem maratonu
Iz osebnih razlogov odbor zapustil Lojze PUNGERČIČ
Tako bo do daljnega odbor deloval v sestavil:
1. Tomo ŠARF - predsednik
2. Tomaž JARC – član
3. Marjan KASTELIC – član
4. Rafael KRKOČ – član
5. Borut MALAVAŠIČ – član
6. Dušan PAPEŽ – član
7. Igor ŠALAMUN – član
8. Katja RAKUŠČEK – član
9. Jože DAKSKOBLER – član
V skladu s pravilnikom Združenja za GT je mandat članov vezan na mandat UO AZS, vendar IO
lahko sprejme v odbor nove člane, če gre za zamenjavo člana, ki izstopi in/ali če IO meni, da novi
član lahko doprinese k skupnim ciljem.
Mag. Jurij Novak je povprašal, kako je z izidom revije »Atletika«, saj bi bil sedaj pravi čas (poletna
sezona, OI).
Direktor AZS Boris Mikuž je pojasnil, da je revija v pripravi in kot običajno primanjkuje piscev, ki
bi pripravili kvalitetne prispevke brezplačno.
Naklada je sedaj še vedno preko 15.000 izvodov in doseg okrog 80.000 bralcev, saj izhaja revija
v sklopu športnega dnevnika EKIPA.
Res pa je revija takoj na voljo v prodaji in šele nekaj dni zatem na AZS za klube, posameznike, itd.
Z omejenimi sredstvi in prispevkom FŠO v višini 2.900 EUR, ima AZS po planu, ki ga je sprejel
UO AZS pred časom, načrt izdaje 2 številk.
Realni stroški izdaje ene številke v omenjeni nakladi so med 18.000 – 19.000 EUR.
AZS glede na stalno dogovarjanje s sponzorji in donatorji, AZS ta strošek znižuje na 6.000-7.000
EUR, kar je seveda pogojeno z brezplačnim delom za revijo tako direktorja AZS kot članov
EKIPE (AZS ne plačuje nobenega honorarja nobenemu partnerju in posamezniku) in drugih
posameznikov.
Sklep 312:
UO AZS potrjuje sestavo Izvršnega odbora Združenja za gorske teke kot je predlagalo
Združenje za GT.
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10. Razno
Dodatnih predlogov ni bilo, zato se je predsednik dr. Peter Kukovica zahvalil za udeležbo in povabil
vse na spremljanje zanimivih tekem v prihodnjih tednih.
Seja se je zaključila ob 18.55.

Zapisal in uredil:
Boris Mikuž

Atletska zveza Slovenije
predsednik
dr. Peter Kukovica
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