Vodnikova cesta 155, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (01) 513-65-00 Fax: +386 (01) 513-65-05
e-mail: info@atletska-zveza.si

ZAPISNIK
41. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek 27. marca 2008 ob 17.00 uri v prostorih
M-hotela Derčeva 4, 1000 Ljubljana
Prisotni: dr.Peter Kukovica-predsednik AZS,Janez Aljančič, Dušan Prezelj,-podpredsednika AZS, Gabrijel Ambrožič,
Boris Dular, Marjan Hudej, Andrej Jeriček, Jurij Novak, Andrej Pengov, Martin Steiner, Tomo Šarf,
-člani UO AZS
Opravičeno odsotni: Anton Majcen, Marjan Štimec, Črtomir Špacapan, Igor Topole
Novinarji: STA- Jože.Zidar
Ostali prisotni:
Strokovna služba: Boris Mikuž, Zdravko Peternelj, Živa Kravanja
Predsednik dr. Peter Kukovica, je vse prisotne pozdravil in jih seznanil z gradivom in predlaganim dnevnim redom.
Ob začetku seje je bilo prisotnih 10 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.
Predlog dnevnega reda:
1.
Pregled zapisnika 40. seje UO AZS in evidence sklepov – poroča B. Mikuž
2.
Nastop SP-Valencia-poročilo - B.Mikuž
3.
Plan 2008 in finančni plan za leto 2008
4.
Razno
Predsednik AZS je pozdravil vse prisotne in predlagal dnevni red. Na dnevni red ni bilo pripomb.
Sklep št. 350
UO AZS potrjuje predlagani dnevni red.
Vsi prisotni člani /10/ so potrdili predlagani dnevni red.
AD 1./
Pri pregledu zapisnika je B.Mikuž opozoril na sklep št. 346. ki bo realiziran v prihodnjem tednu. Predsednik predlaga,
da se CGP zaključi prednostno in naj direktor poskrbi, da bodo predlogi posredovani urejeno. Drugih pripomb na
zapisnik ni bilo.
Sklep št. 351
UO AZS potrjuje zapisnik 40. seje UO AZS in evidenco sklepov 40. seje.
Vsi prisotni člani /10/ so sprejeli in potrdili zapisnik 40.seje UO AZS z navedenimi pripombami.
AD2./
Poročilo je podal B.Mikuž, ki je bil tudi vodja reprezentance. Vse je potekalo po programu z izjemo potovanja na SP,
kateremu je zaradi nepredvidenih okoliščin / stavke / botrovala zamuda in izjemno neugoden let, oziroma pristanek v
Madridu.
Reprezentanca je delovala pozitivno in člani so med seboj zgledno sodelovali. Ocenjuje, da je bil nastop zelo dober.

Predsednik Peter Kukovica je ponovno poudaril,da smo izjemno veseli kolajne, vendar smatra da le niso izkoriščeni vsi
možni potenciali atletov udeležencev. M. Steiner predsednik strokovnega sveta pove,da so bili cilji sicer doseženi ,
vendar se je strinjal, da vsi atleti niso izkoristili vseh svojih trenutnih sposobnosti.
Reprezentance se morajo ob predstavitvah tudi enotno predstaviti so ugotovili razpravljalci.
Sklep št. 352
UO AZS potrjuje poročilo nastopa na SP Valencia. Načrtovani cilji so bili doseženi, vendar niso bili izkoriščeni
vsi potenciali vseh atletov udeležencev.
Sklep št. 353
Atletinji Mariji Šestak se izplača nagrada 5000 eur in trenerju Matiji Šestak 2500 eur skladno s pravilnikom AZS.
Sklep št. 354
Pisarna AZS pripravi informacijo za atlete člane reprezentanc z navodili o nastopanju na konferencah za medije
in nošenju opreme v reprezentancah.
Za kršenje pravil bodo predvidene sankcije.
Vsi prisotni člani /10/ so potrdili sklepe od št. 352 – 354..
Opomba: Ob uri 18.20 -član UO AZS-Andrej B. Pengov zapusti sejo, s tem da potrjuje točko 3. z vsemi predlaganimi
sklepi.
Ob uri 18.25-član UO AZS Tomo Šarf prispe na sejo.
AD3./
Uvodno obrazložitev je podal predsednik Peter Kukovica. Predstavil je plan za leto 2008, ki je strateško in ciljno
naravnan. Poudari pomembno novost – nosilce posameznih področij in s tem neposredno odgovornost ter predstavi
prihodke in odhodke. Posebej predstavi planiran nakup poslovnih prostorov AZS, kar bo zgodovinski dogodek za AZS,
saj bo prvič imela lastne poslovne prostore.
Podpredsednik Dušan Prezelj predstavi natančneje potek pridobivanja novih poslovnih prostorov, kjer sodelujeta še
Marjan Hudej in Gabrijel Ambrožič. Ocenjuje, da gre pri tem nakupu za zelo ugoden trenutek in priložnost tako glede
lokacije, funkcionalnosti kot cene.
Boris Dular je v preseku dosedanjega dela tega UO AZS ugotovil, da je bilo zelo dobro poskrbljeno za atlete oz. njihove
programe. Ugotavlja, da je to nedvomno najbolje v zgodovini slovenske atletike. Nakup lastnih prostorov je naslednji
velik korak dalje.
V smislu pridobivanja dodatnih sredstev meni, da bi bilo potrebno izdelati ustrezen stimulacijski pravilnik.
Marjan Hudej je poudaril dejstvo, da bo atletike končno vedela » kje je njen dom » in se bo hkrati dvignil nivo pogojev
delovanja AZS.
Razpravljali so vsi člani UO AZS in podprli ambiciozne načrte za leto 2008 vključno z nakupom prostorov in izdelavo
stimulacijskega pravilnika.
Sklep št. 355
UO AZS potrjuje programski in finančni plan za leto 2008.
Sklep št. 356
UO AZS potrjuje skrbnike finančnega plan za leto 2008 s korekturo na postavki opreme, kjer je skrbnik Dušan
Prezelj.
Sklep št. 357
UO AZS potrjuje nakup poslovnih prostorov za potrebe AZS od podjetja Gradis na Letališki ulici in nalaga
vodstvu, da se sklene s prodajalcem poslovnih prostorov ustrezna pogodba.

Sklep št. 358
Boris Dular pripravi pravilnik o stimuliranju na področju marketinških aktivnosti.
Vsi prisotni člani / 10 / so potrdili sklepa od št. 355 do 358.
AD4./
Član UO AZS Jure Novak je podal poročilo od delu EVACS 2008, kjer vse aktivnosti potekajo po načrtih. Pričakuje se
preko 200 slovenskih udeležencev in preko 2000 udeležencev skupaj.
Jure Novak je izpostavil tudi uspešen nastop veteranov v Franciji na dvoranskem prvenstvu.
V razpravi je bil izoblikovan predlog, da poročila z nastopov na tekmah podajajo tudi veterani.
Predsednik je predlagal, da se do naslednje seje UO AZS pripravi predlog vodij ekip za vse tekme v letu 2008.
Predsednik je seznanil prisotne s statistiko nastopov slovenskih atletov v letu 2006 in 2007 na IAAF GP mitingih in GL.
Ker gre za izjemno uspešne nastope, meni, da bi se to moralo posredovati javnostim, tudi kot protiutež na poročanje o
drugih športih.
Sklep št. 359
Za naslednjo sejo naj se pripravi dokument z vsemi vodji ekip za velika tekmovanja v letu 2008.
Sklep št. 360
Analizo nastopov na IAAF GP in GL v letih 2006 in 2007 naj pripravi in osvetli z več vidikov naslednja ekipa:
Gabrijel Ambrožič, Janez Aljančič , Martin Steiner.
Vsi prisotni člani / 10 / so potrdili sklepa od št. 359 do 360.
Seja se je zaključila ob 19.20 uri
Zapisala: Živa Kravanja

Ljubljana dne 28.03.2008
Atletska zveza Slovenije
predsednik
dr. Peter Kukovica

