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ZAPISNIK
44. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije,
ki je bila v sredo, 17.10.2012 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, Dušan Prezelj, Mitja Butul,
dr. Iztok Ciglarič
Opravičeno odsotni: Robert Teršek, Igor Topole, Marjan Gorza
Strokovna služba: Boris Mikuž-direktor AZS, Davor Damjanić-strokovni delavec
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:
Uvodna obrazložitev: Predsednik AZS, dr. Peter Kukovica je predlagal razširitev dnevnega reda
tako, da je točka 5. »Nagrade in priznanja AZS« – poroča dr. Boris Dular; (ostale točke se
ustrezno preštevilčijo!!) in da se točka 2. razširi tako, da se doda še »Poročilo S SP mladinci
Barcelona« – poroča Andrej Jeriček, ter da osebno pod točko 6. (po novem)poroča o »Projektu
metalskega centra Primož Kozmus« in Tomo Šarf poroča o GP Šmarna Gora.
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika 43. seje UO AZS in evidence sklepov 43. seje UO AZS – Boris Mikuž
2. Poročila z nastopov reprezentanc – Savaria pokal; troboj U-23, mladinske igre treh dežel;
peteroboj pionirjev in osmeroboj – Sarajevo- poročila / Omerzu Henrik, Mitja Butul,
Malnar Slavko, Igor Topole, Robert Herga
3. Strokovna in organizacijska analiza nastopov slovenskih reprezentanc v letu 2012 –
Martin Steiner
4. Sodelovanje AZS – ASICS v obdobju 2013-2016 – dr. Peter Kukovica
5. Pobude in predlogi
6. Razno
a. volitve v svet FŠO
b. poročilo z EA koledarske konference
c. ZATS kongres
d. NAJ ATLET 2012
Sklep 327:
UO AZS potrjuje predlagani dnevni red s predlagano razširitvijo.
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AD 1. Pregled zapisnika 43. seje UO AZS ter evidence sklepov 43. seje UO AZS
Uvodno obrazložitev je podal direktor AZS Boris Mikuž. Na obrazložitev ni bilo pripomb in
razprave.
Sklep 328:
UO AZS potrjuje zapisnik 43. seje UO AZS ter evidence sklepov 43. seje UO AZS.
AD 2. Poročila z nastopov reprezentanc
Izčrpno je o nastopu poročal vodja reprezentance in predsednik Strokovnega sveta AZS Martin
Steiner, ki je posebej izpostavil naslednje:
Vsi prisotni so prejeli pisna poročila. Prisotni vodje ekip (Jeriček, Butul) so tudi ustno poročali.
Iz poročanja je bila izpostavljena kot največja slabost:
- težave z opremo (velikosti, izrabljenost – tisk, ..)
Izoblikovala sta se dva predloga:
- AZS naj za prihodnje leto planira spominska darila ob priložnosti reprezentančnih
srečanj
- AZS naj tudi za enodnevne nastope najmlajših reprezentanc poleg prejetih dnevnic
za trenerje, planira dodatna sredstva za potovanje (gotovina)
O GP Šmarna gora je prisotne kratko seznanil Tomo Šarf, ki je orisal, kako je po odpovedi Turčije
Slovenija z Šmarno goro prevzela tekmo in jo kot običajno odlično izpeljala.
Sklep 329:
UO AZS potrjuje poročila z nastopov reprezentanc: Svetovno mladinsko prvenstvo
Barcelona, Savaria pokal; troboj U-23, mladinske igre treh dežel; peteroboj pionirjev in
osmeroboj – Sarajevo.
V letu 2013 se v letni plan predvidi praktične nagrade ob nastopih slovenskih
reprezentanc.

AD 3. Strokovna in organizacijska analiza nastopov slovenskih reprezentanc v letu 2012
Tomo Šarf je podrobno predstavil nastope naših tekačev na obeh najpomembnejših tekmah
sezone.
Predsednik Strokovnega sveta Martin Steiner je na podlagi obsežnega pisnega gradiva, ki je bilo
poslano članom UO AZS ter posredovana tudi na seji sami, podrobno predstavil vse aktivnosti
pretekle sezone ter njene vrhove in izjemne uspehe, kot tudi posamezne slabosti, ki jih lahko v
prihodnje odpravimo.
Kot ključno za prihodnje delovanje, je omenil izboljšanje dela klubov, saj je po njegovem
mnenju » AZS ohranila veliko atletov pri življenju«
V razpravi so člani UO AZS ugotovili, da je homogenost reprezentance izjemno pomembna
(Aljančič), da je urejenost reprezentanc sedaj na visokem nivoju tako v klasičnih kot gorskih
nastopih (Šarf).
Skrbi »izginjanje srednjega razreda atletov« (poudaril Steiner in komentiral Šarf, Jeriček), ter
ukrepi države (Špacapan- višji DDV za uporabo objektov).
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Aktivnosti reprezentance naj bodo vse (mogoči različni odhodi) vnaprej dogovorjene (dr.
Ciglarič)
MAL(miting), ki ga je odpovedal AK Poljane, je imel vzrok v izjemno nizkem številu prijavljenih
atletov (dr. Ciglarič), mar nismo prav zato dodali več tekme v koledar?
Andrej Jeriček je izpostavil vprašanje, da je največ atletov testiranih v antidoping programu?
Take informacije je zaznati na srečanjih raznih športnih inštitucij. Zanimalo ga je ali to drži?
V letu 2012 je posebej pohvala Atletika brez meja (Otroška atletska liga). Na terenu je veliko
teženj po DP v najnižjih kategorijah.
Ambrožič je v razpravi poudaril, da je Predsednik Strokovnega sveta AZS, Martin Steiner kar
ustrezno zapisal, da bo AZS morala imeti večjo vlogo.
Velja tako za MAL, Atletiko brez meja ali DP za najmlajše kot pri podpori izgradnje
infrastrukture.
Predsednik AZS dr. Peter Kukovica je v kratkem povzetku razprave izpostavil.
- odlične nastope atletov v letu 2012 z viškoma na OI LONDON ter SP mladinci v
Barceloni
- zelo odmevne aktivnosti na posameznih projektih (Otroška liga-Atletika brez meja,
spletna stran in informacijski sistem, 7 leto MAL, ..)
- zelo dobro podporo atletom
- izjemno število kolajn v dveh mandatih, kjer smo z vključno letom 2012 presegli
60 kolajn, ki jih je osvojilo 30 atletov (torej »slovenska atletika ni le en atlet, kot je
včasih zaznati iz določenih medijev«)
- veliko sodelovanja med AZS in klubi (srečanja, izredna Skupščine, tekoče srečanja,
obiski na terenu, ….)
Ob koncu razprave se je za uspešno delo zahvalil vsem prisotnim in vsem, ki so s svojimi
aktivnostmi prispevali k tako uspešni sezoni.
Sklep 330:
UO AZS ocenjuje nastope reprezentanc v letu 2012 kot zelo uspešne, pri čemer posebej
izstopajo nastopi atletov na OI London ter SP mladinci Barcelona.
Obstaja tendenca, da se »srednji razred atletov številčno zmanjšuje«.
Ukrep, ki je potreben je: tesnejše in še operativnejše sodelovanje AZS in klubov.
AD 4. Sodelovanje AZS – ASICS v obdobju 2013-2016
Poročal je predsednik AZS dr. Peter Kukovica, ki je prisotne seznanil z naslednjimi
informacijami:
- ASICS je ponosen na dosežke slovenskih atletov in zelo zadovoljen s sodelovanjem
z AZS
- ASICS si tudi v prihodnje želi sodelovanja z AZS
- Pogoji sodelovanja predvidevajo dva vidika:
o predvidene so možnosti za nakup opreme za klube, partnerje in posameznike
po 50% ceni, kar je bistveno več, kot je bilo sedaj
o ASICS pričakuje, da bo AZS s klubi in partnerji zagotovila določen nivo opreme
in si s tem zagotovila kar se da ugodno sponzorsko pozicijo;
- ASCIS bo posebej za največje članske tekme zagotovil še dodatno opremo (OI, SP)
V zelo kratki razpravi so se vsi strinjali, da nadaljujemo s partnerstvom-sponzorstvom in da bo
odlična priložnost za klube ter atlete in partnerje, v kolikor bodo popusti 50%.
Predvsem šprinterice za mlade bi znale biti tržna niša.
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Sklep 331:
UO AZS potrjuje strategijo nadaljnjega sodelovanja med AZS in ASICS-om kot generalnim
sponzorjem-opremljevalcem Atletske zveze Slovenije na področju športne-tekmovalne
opreme.
Predsednika AZS dr. Petra Kukovico in direktorja AZS Borisa Mikuža pooblašča za
nadaljevanje pogajanj.
AD 5. Nagrade in priznanja
Dr. Boris Dular je predstavil predloge Komisije za nagrade in priznanja. Še vedno je značilno, da
je le malo predlogov za priznanja s strani klubov.
Komisija je pregled opravila nekoliko širše (domače in tuje nagrade in priznanja).
Predlog za podelitve nagrad in priznanj je komisija pripravila kot sledi iz spodnje obrazložitve.
V sklopu prireditve »NAJ ATLET 2012« se podelijo naslednja priznanja:
o Zlata plaketa:
1. Martin Steiner (za pomemben prispevek k razvoju atletike)
2. Ljubo Novak (za pomemben prispevek k razvoju atletike)
3. Marjan Gorza (za pomemben prispevek k razvoju atletike)
o Srebrna plaketa:
1. Miro Kocuvan (za dolgoletno uspešno delo)
2. Franc Hafner (za dolgoletno uspešno delo)
3. Franc Ivančič (za dolgoletno uspešno delo)
Komisija predlaga predsedniku AZS, da AK Velenje in organizacijskemu odboru 18.
Evropskega prvenstva v krosu podeli priznanje za uspešno izvedbo projekta. (posebno
stekleno priznanje).
Ravno tako komisija predlaga podelitev priznanj za novinarsko delo v atletiki Niku Slani ter
Franciju Zavrlu (Pristop d.o.o.) za prispevek k uveljavljanju slovenske atletike (posebno
stekleno priznanje).
Druga priznanja:
AZS ponovno vloži predlog za Bloudkovo nagrado za Antona Majcna. Komisiji za podelitev
nagrad sporoči, da podpira tudi kandidaturo Antona Majcna in Marjana Štimca, pri čemer
daje prednost Antonu Majcnu, ki je bil že večkrat predlagan.
Komisija je obravnavala predlog za priznanja ob 100. letnici IAAF, pri čemer ima AZS na voljo 9
zlatih memorialnih kolajn ter 20 memorialnih diplom. Ugotovljeno, je bilo, da je bila komisija s
tem seznanjena prepozno in v tako kratkem času ne more pripraviti ustreznega predloga izbora.
Način in termin podelitve omenjenih priznanj ostaja odprt in bo usklajen s predsednikom
AZS.
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Druga mednarodna priznanja:
Komisija za nagrade in priznanja na predlog AK Velenje podpira nominacijo EA za zlato značko,
za Marjan Hudeja. V primeru, da bi bil zadržek, ker je lansko leto to priznanje Slovenija že
dobila, se predlaga, da se EA posreduje predlog, da se Marjanu Hudeju podeli European Atletics
Member Federation Award.
Sklep 332:
UO AZS potrjuje predlog komisije za nagrade in priznanja.
AD 6. Pobude in predlogi
»Metalski center Primož Kozmus«
Predsednik AZS dr. Peter Kukovica je predstavil projekt, ki je bil predstavljen s strani atleta,
olimpijskega zmagovalca v metu kladiva, Primoža Kozmusa.
Ideja je v nekoliko drugačnem pristopu vsaj za slovenske razmere.
Cilj je, da se slovenski atleti in njihovi trenerji združijo v prizadevanjih za vrhunske rezultate.
Potencialna perspektiva nedvomno obstoja, pri čemer je potrebno paziti na določene
»nevralgične točke«, saj bi napačno zastavljeno sodelovanje, lahko odvrnilo strokovnjake od
sodelovanja.
AZS lahko veliko pripomore k uspešnosti projekta, katerega finančne dimenzije je predsednik
AZS dr. Peter Kukovica prav tako predstavil.
AZS pobudo pozdravlja, vendar je sodelovanje in podpora mogoča z dogovorjeno sistemsko
vključenostjo AZS.
V razpravi so projekt in idejo podprli, a hkrati predlagali določne pozornosti:
- Optimizacija in racionalizacija je mogoča preko sredstev, ki jih že sedaj namenja AZS
(mag. Marjan Hudej)
- Razmisliti o vključenosti klubov, ne le trenerjev in atletov (Jeriček)
- Podpiramo celostno rešitev (objekt, stroka, odprtost) (dr. Boris Dular, Gabrijel Ambrožič)
- Strokovna odprtost nujna (mag. Jurij Novak)
Sklep 333:
UO AZS podpira osnovanje »metalskega centra Primož Kozmus«.
Sklep 334:
Za definiranje vseh vlog in položaja tega projekta, se imenuje delovna skupina v sestavi:
predsednik AZS-dr. Peter Kukovica, podpredsednik AZS-mag. Marjan Hudej, direktor
AZS-Boris Mikuž, predsednik Strokovnega sveta AZS- Martin Steiner in predsednik
Tekmovalne komisije AZS –Gabrijel Ambrožič, ki se bo srečala s predlagateljem projekta.
AD 7. Razno
a.
b.
c.
d.

volitve v svet FŠO
poročilo z EA koledarske konference
ZATS kongres
NAJ ATLET 2012
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Prisotni so se seznanili z informacijami glede uspešnosti izvolitve Predsednika Strokovnega
sveta AZS v Svet FŠO.
Predsednik Strokovnega sveta AZS je prisotne seznanil z informacijami s strani EA, ki so bile
posredovane v času koledarske konference na Malti (prisotni so dobili tudi pisno gradivo)
Predsednik ZATS Andrej Jeriček je vse prisotne seznanil z vsebino in ključnimi informacijami
bližajočega se ZATS kongresa.
Predsednik AZS dr. Peter Kukovica je vse povabil na svečano prireditev »NAJ ATLET
2012« in na bližajoči se kongres ZATS, ki bo preko vikenda v Portorožu.
Hkrati se je zahvalil za udeležbo na seji in sejo zaključil.
Seja se je zaključila ob 18.40.

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