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ZAPISNIK
43. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije,
ki je bila v torek, 11.09.2012 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,
Tomo Šarf, Andrej Jeriček, mag. Jurij Novak, Robert Teršek, Igor Topole, Dušan Prezelj,
Mitja Butul– člani UO AZS
Opravičeno odsotni: Marjan Gorza, dr. Andrej Udovč, dr. Iztok Ciglarič
Strokovna služba: Boris Mikuž-direktor AZS, Davor Damjanić-strokovni delavec
Mediji: Darja Ladavac (Delo)
Predsednik AZS dr. Peter Kukovica je po pozdravu vseh prisotnih in ugotovitvi sklepčnosti
predlagal in obrazložil naslednji dnevni red, ki so ga prejeli člani UO AZS in NO AZS:
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pregled zapisnika 42. seje UO AZS in evidence sklepov 42. seje UO AZS
Nastop reprezentance - OI LONDON 2012
Nastop reprezentance - SP v gorskih tekih
Sprejem novih društev v članstvo AZS
Pobude in predlogi
Razno

Tomo Šarf je predlagal, da se k tretji točki doda še poročilo s SP v gorskem maratonu, ki se je
pravkar končalo. Pisno poročilo je bilo že posredovano članom UO AZS in NO AZS.
Sklep 319:
UO AZS potrjuje predlagani dnevni red.
AD 1. Pregled zapisnika 42. seje UO AZS ter evidence sklepov 42. Seje UO AZS
Uvodno obrazložitev je podal direktor AZS Boris Mikuž. Na obrazložitev je imel pripombo član UO
AZS Mitja Butul, ki je bil mnenja, da na predhodni seji ni operiral z imeni, temveč dejstvom, da
morajo naši člani v katerem koli organu zunaj AZS svoje delo opravljati vestno ter v dobro atletike,
zato predlaga, da se iz zapisnika umaknejo omenjena imena (Andrej Jeriček, Dušan Prezelj).
Področje debate je bil projekt LONDON 2012 in imenovanje športnikov.
Sklep 320:
UO AZS potrjuje zapisnik 42. seje UO AZS ter evidence sklepov 42. seje UO AZS s tem, da se
upošteva popravek v zapisniku (izpusti se imena).
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AD 2. Nastop reprezentance - OI LONDON 2012
Izčrpno je o nastopu poročal vodja reprezentance in predsednik Strokovnega sveta AZS
Martin Steiner, ki je posebej izpostavil naslednje:
- Velik uspeh slovenske atletike v Londonu
- Največji uspeh med vsemi športi na OI pripada prav atletiki
- Komentiral/ocenil nastope vsakega atleta posebej
- Podal oceno, da je bila slovenska reprezentanca za OI po strokovni plati
neuravnotežena, še posebej, če jo ocenjujemo s stališča rezultatov
- AZS je cilje presegla
- Meni, da so vrhunski atleti dobili še dodatne motive in bodo tako rekoč vsi (razen
Osovnikarja) nadaljevali kariere
V razpravi je Andrej Jeriček, ki je tudi član OVŠ pri OKS-u pojasnil, da so gradivo za OI LONDON
2012 od služb OKS prejeli tik pred zdajci in ga je bilo težko preučiti v kratkem času.
Očitno atletika precej «štrli« in bi jo bilo zato potrebno malce »ustaviti«, le tako je mogoče najti
razlago za ne imenovanje atletov z normo.
Dušan Prezelj je menil, da je potrebno biti pripravljen vseskozi, saj je to tako pomemben projekt,
da ga ne rešujemo samo zadnji trenutek. Za Slovenijo je vsak športnik, ki doseže kriterij, pravi
podvig, zato ne vidi razloga, da jih črtamo.
Predsednik dr. Peter Kukovica se je zahvalil za vodenje in rezultate vodji ekipe Martinu Steinerju
in posebej izpostavil pozitivno sobivanje atletskega dela ekipe. Zdi se, kot da so atleti tekmovali še
za odsotna Kolaričevo in Buča.
Gabrijel Ambrožič je v svojem komentarju posebej omenil dejstvo, da je atletika očitno zelo močna
in vsem to ni všeč. Veseli podpora medijev in hkrati se moramo čim prej obrniti k Riu de Janeiru.
Kar se dotika celotne olimpijske reprezentance, so tudi izjave posameznih športnikov (judo), da že
nekaj mesecev ne trenirajo kot bi morali in da so »preprosto sprejeli povabilo«.
Črtomir Špacapan je nastop atletov ocenil kot fantastičen, saj ni bilo prav nobenega slabega
nastopa. Praktično vsi so bili blizu maksimuma in to dejstvo je potrebno vseskozi poudarjati.
Tudi v medijih smo bili v primerjavi z ostalimi odlično predstavljeni in hkrati nas mora veseliti, da
je ogromno ljudi spremljalo atletiko. Atletika je dobila še eno potrditev svoje globalnosti.
To kaže uporabiti za naše načrte glede dvorane za zimsko vadbo.
Hkrati se je jasno pokazalo, da ima vrhunski šport in seveda atletika tudi preveč velikih tekem, kar
se je odrazilo v skoraj nemogoči situaciji uskladitve OI in EP v manj kot dveh mesecih.
Dr. Boris Dular je ponovil misel, ki jo je izrekel pred odhodom reprezentance, da ker so »nam
onemogočili nastop še dveh atletov z normo«, bodo ostali toliko boljši.
Kratek njegov pogled: odličen nastop in odlična perspektiva!
Naše sporočilo je naslednje:
- Vrhunski nastop atletov
- Ponovno poslati na OKS naš sklep-razmišljanje s strokovno utemeljitvijo
Pri čemer je še posebej zanimiva »napoved, da se bo AZS morala opravičiti«, ki smo jo lahko
zasledili v medijih.
Ključna zadeva je, da je obstajala norma in da sta jo atleta imela. Osebne preference pri tem ne bi
smele biti pomembne. AZS je v atlete ogromno vložila. Pripraviti je potrebno trezen razmislek, kako
naprej v naslednjih 4 letih.
Mag. Marjan Hudej je poudaril, da je ključne elemente izpostavil dr. Dular ter posebej pozitivno
ocenil zorni kot razmišljanja kolega Špacapana.
Ostaja občutek, da bi lahko vseeno več naredili pri lobiranju za nastop atletov in hkrati je izpostavil
nenavaden način sprejema za športnike, ko matična nacionalna zveza sploh ni mogla biti prisotna
na konferenci ob vrnitvi športnikov in v našem primeru pri vrnitvi Primoža Kozmusa.
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Janez Aljančič je posebej izpostavil odličen nastop atletov ter se vprašal, ali bi v ekipnem športu
tudi pustili kakšnega doma. Sicer pa je za nas pomembno, da so atleti izpolnili težke kriterije,
odlično nastopili in da je pred nami lepa prihodnost s prihajajočimi generacijami.
Martin Steiner je v kratki razpravi omenil, da OKS celo razmišlja o »dodatnih kriterijih«, ki naj bi
zadostili nastopom med 16 najboljših, kar se atletike tiče. Ne nazadnje je tudi sila nenavadno, da
športnik Čop glasuje proti športnikom-atletom.
Tomo Šarf je menil, da je »šikaniranje« atletike očitno konstanta; moramo pa poslati stališče tako
OKS, kot medijem.
Igor Topole je pohvalil izjemen nastop naših atletov in v šali podkrepil razlog ne nastopa atletov:
»Zdi se, da ker OKS ni potrdil nastopa dveh atletov z normo za OI LONDON, jih bo več brez norme za
OI Soči 2014«.
Sklep 321:
UO AZS potrjuje poročilo z odličnega nastopa reprezentance na OI LONDON 2012 in
ugotavlja, da je bila atletika v olimpijski reprezentanci Slovenije najuspešnejši šport tako s
športnega kot medijskega zornega kota.
Sklep 322:
UO AZS hkrati glede na dosežene rezultate še enkrat ugotavlja, da je bil predlog za nastop
naših dveh atletov z doseženo normo (Kolarič, Buč) upravičen.
Sklep 323:
AZS pošlje na OKS še enkrat strokovno utemeljitev našega predloga za oba atleta, ki sta
imela normo. O tem obvesti tudi medije.
AD 3. Nastop reprezentance - SP v gorskih tekih (Vallecamonica/ITA) in SP v gorskem
maratonu (Interlaken/SUI)
Tomo Šarf je podrobno predstavil nastope naših tekačev na obeh najpomembnejših tekmah
sezone.
Posebej izpostavi vrhunski nastop Mitje Kosovelja v Interlaknu. Pohvaliti velja ne nazadnje
tudi 18. mesto Petra Lamovca, ki je veliko prispevalo k ekipnemu 6. mestu, saj je bila to
izjemna tekma z izjemno konkurenco.
V razpravi so člani UO AZS enotno menili, da je to še en kamenček v mozaiku uspehov slovenske
atletike v letu 2012 in v gorskih tekih.
Predsednik AZS dr. Peter Kukovica je izrazil posebno navdušenje nad rezultati atletov ob
skoraj končani sezoni, ki se zrcalijo skozi:
- Izjemne nastope na OI v Londonu
- Izjemne nastope mladih na SP mladincev v Barceloni
- Izjemne nastope v gorskih tekih
Upravičeno torej rečemo, da ima atletika široko podlago in številne vrhunske in kvalitetne
rezultate.
Sklep 324:
UO AZS potrjuje poročilo z nastopov reprezentance na SP v gorskih tekih in nastope
ocenjuje kot izjemno uspešne.
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AD 4. Sprejem novih društev v članstvo AZS
Za sprejem v članstvo je prišla prošnja Atletskega društva AS iz Domžal. Vlagatelj prošnje za
sprejem ima vse ustrezne dokumente, iz katerih je razvidno, da je njegova dejavnost pretežno
atletska.
Posamezni člani AZS so želeli o novem društvu več podatkov (status, predsednik, delovanje, objekt,
…), ki jim jih je posredoval direktor Boris Mikuž.
V kratki razpravi so člani UO AZS ugotovili, da je aktivnost bodočega društva za AZS koristna in ga
zato potrdili v članstvo.
Sklep 325:
UO AZS potrjuje sprejem Atletskega društva AS iz Domžal v članstvo Atletske zveze Slovenije.
AD 5. Pobude in predlogi
Predsednik AZS dr. Peter Kukovica je za odlične nastope na OI LONDON 2012 predlagal, da se
nagradijo skladno s Pravilnikom o nagradah AZS (3., 4., 5. člen) naslednji atleti in njihovi trenerji:
1. Primož Kozmus in trener
2. Martina Ratej in trener
3. Marija Šestak in trener
4. Brent LaRue in trener

atlet 8.000 + trener 4.000
atletinja 2.000 + trener 1.000
atletinja 2.000 + trener 1.000
atlet 1.000 + trener 500

Sklep 326:
UO AZS potrjuje predlagane nagrade za atlete in njihove trenerje za odlične nastope na OI
LONDON 2012.
AD 6. Razno
Igor Topole, član UO AZS in podpredsednik ICG Izvršnega odbora (Vice –President
International Children's Games' Executive Committee) je prisotne seznanil z uspešnim
nastopom atletov (6 kolajn – 2 zlati, 3 srebrne ter 2 bronasti) na mednarodnih igrah šolarjev, ki se
jih udeležuje lepo število slovenskih občin.
Predsednik AZS dr. Peter Kukovica se je zahvalil za udeležbo na seji in povabil vse prisotne na
tekmo v soboto v Ljubljano, kjer bo evropsko mladinsko ekipno prvenstvo skupine A, ki ga
soorganizirata AD MASS in AZS in kjer nastopa tudi AD MASS Ljubljana.
Seja se je zaključila ob 18.50.

Zapisal in uredil:
Boris Mikuž
Atletska zveza Slovenije
predsednik
dr. Peter Kukovica
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