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
45. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je bila v torek 22. julija 2008 ob
17.00 uri v prostorih M-hotela Derčeva 4, 1000 Ljubljana
Prisotni: dr.Peter Kukovica-predsednik AZS, Janez Aljančič, podpredsednik AZS,
Gabrijel Ambrožič, Boris Dular, Andrej Jeriček, Jurij Novak, Andrej B. Pengov,
Martin Steiner, Črtomir Špacapan, Robert Teršek
Opravičeno odsotni: Dušan Prezelj, Marjan Hudej, Tomo Šarf, Marjan Štimec, Igor Topole,
Anton Majcen
Ostali prisotni: Igor Primc-Vrhunska selekcija, NO-Franc Mikec
Strokovna služba: Boris Mikuž, Živa Kravanja
Pričetek seje: ob 17.15 uri
Predsednik dr. Peter Kukovica, je vse prisotne pozdravil in jih seznanil z gradivom in predlaganim
dnevnim redom.
Na začetku seje je bilo prisotnih 9 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.
2.
3.

Pregled zapisnika 43. seje UO AZS in evidence sklepov in 44. korespodenčne seje in
evidence sklepov – poroča Boris Mikuž
Projekt POI PEKING 2008 – poroča Martin Steiner
Razno

Sklep št. 383:
UO AZS potrjuje predlagani dnevni red.
Ugotavljam, da je od prisotnih ____9___ članov ZA predlog glasovalo _____9_____,
PROTI ______0__, VZDRŽANI _______0_____.
Ad1. Pregled zapisnika 43. seje UO AZS in evidence sklepov in 44. korespodenčne seje in
evidence sklepov
Poročal je Boris Mikuž.
SKLEP 384:
UO AZS potrjuje zapisnik 43. seje UO AZS in evidenco sklepov 43. seje ter zapisnik 44.
korespodenčne seje in evidenco sklepov 44. seje.

Ugotavljam, da je od prisotnih ____9___ članov ZA predlog glasovalo ________9__,
PROTI ____0____, VZDRŽANI ______0______.

Ad 2. Projekt POI PEKING 2008 – poroča Martin Steiner
Predsednik Strokovnega sveta AZS Martin Steiner je predstavil atlete in spremljevalce za POI
Peking 2008. Na POI potuje 17 atletov od tega 10 atletov in 7 atletinj.
Atleti: Boštjan Buč, Roman Kejžar, Matija Kranjc, Primož Kozmus, Matic Osovnikar, Rožle Prezelj,
Jurij Rovan, Damjan Sitar, Miroslav Vodovnik, Damjan Zlatnar.
Atletinje: Brigita Langerholc, Nina Kolarič, Marija Šestak, Pia Tajnikar, Martina Ratej, Sonja
Roman, Sabina Veit.
Vodstvo: Martin Steiner-vodja, Dušan Prezelj - pomočnik vodje in trener, Albert Šoba-trener,
Matija Šestak-trener, Marjan Štimec-trener, Ladislav Mesarič-trener, Vladimir Kevo-trener, Srdjan
Djordjevič-trener+pomočnik za tehnične zadeve, Gorazd Rajher-trener+pomočnik fizioterapevtu,
Andrej Hajnšek-trener, Milorad Savić-trener, Jurij Šorli-zdravnik, Khalid Nasif-fizioterapevt, Marjan
Ogorevc-bioenergetik
( glej tudi material za sejo )
Cilji : 1-2 medalje / Kozmus, Šestak, Langerholc/
1-3-finalne uvrstitve / Kozmus, Šestak, Langerholc, Vodovnik, Ratej, Kolarič, Osovnikar /

Ostali atleti udeleženci merijo na ponovitve najboljših letošnjih rezultatov oz. osebnih
rezultatov.
Finančno strukturo je podala B.Mikuž - znesek celotnega projekta je 85.000€ od tega
37.00€ za nagrade in druge stroške
Po poročanju Martina Steiner in Borisa Mikuža se je članom UO AZS ob 17.50 uri pridružil
član UOAZS G.Ambrožič.
V diskusiji je bilo s strani članov UO AZS / Boris Dular, Janez Aljančič / izpostavljena
optimistična napoved vezano na zadane cilje.
V zaključku diskusije je predsednik AZS Peter Kukovica strnil podana razmišljanja.
Pogajanje z OKS s strani predsednika strokovnega sveta AZS Martina Steiner so bila zelo
dobro izpeljana, saj je bilo doseženo optimalno izhodišče vezano na število udeležencev
spremljevalcev, kot tudi samo sodelovanje na nekaterih drugih pomembnih področjih.
( priprave, osebni trenerji, itd )
Zadani cilji so sanje atletov in je prav , da se tudi zapišejo. Motivacija je pozitivna za atlete
in zato moramo biti optimistični tudi sami. Atleti bodo v mesecu dni doživljali dogodke in
trenutke, ki se jim bodo zapisali kot spomin za celo življenje.
Predlogi sklepov:
Sklep 385:
UO AZS potrjuje predlagano reprezentanco za nastop na POI PEKING 2008. V
kolikor bodo posamezni atleti dosegli na tekmah 22.07.2008 norme MOK – a, jih bo
AZS skladno s tem sklepom predlagala OKS – ZŠZ v uradno reprezentanco.
Sklep 386:
Poleg uradne reprezentance UO AZS potrjuje podporo dvema trenerjema po 1.500
eur. Trenerja sta:Tomc Miha, Babinyec Jozsef.
Sklep št. 387:
V kolikor bi na Mitingu v Mariboru in Ljubljani, ki so potekali med 45.sejo UO AZS še
kateri atlet/inja dosegel/a olimpijsko normo ,se omogoči trenerju atleta/ inje pod
znanimi pogoji s strani AZS udeležbo na POI. ( 1500 eur prispevek AZS )
Ugotavljam, da je od prisotnih __10_____ članov ZA predlog glasovalo ___10_______,
PROTI ____0____, VZDRŽANI _____0_______.

Ad3. Razno
S strani Jureta Novaka člana UO AZS in zadolženega za poročanje vezano na EVACS je
bilo podano poročilo o poteku priprav na to tekmo.
Prijavljeni so tekmovalci iz 41 držav. Skupaj torej cca 3700 udeležencev 16. evropskega
veteranskega prvenstva.
Stadion je obnovljen in je pridobil na izgledu, kot na kvaliteti.
Urejena so štiri metališča z mrežami, kar je odlično izhodišče za naprej.
Sodeluje 100 sodnikov, ki so na prizorišču dopoldne in popoldne vseh 10 dni tekmovanja.
/24.07-03.08/
Slovenja je po številu prijavljenih na 3 mestu / 232 prijav /.
Cilji : 20 medalj.
Sodelujejo tudi člani UO AZS kot tekmovalci: Robert Teršek, Igor Primc, Dušan Prezelj,
Jure Novak.
Težave so bile vezane na plačilo najemnine stadiona. Zavod Tivoli je sprva zahteval
7000€ na dan, a se o ceni še usklajujejo.
Predsednik Peter Kukovica je v diskusiji omenil pomembnost takih dogodkov v
slovenskem prostoru.
Tudi protokolarne zadeve so se po nekaj zapletih uspešno rešile.
Cilj vseh nas je, da se projekt organizacijsko in finančno uspešno zaključi in da bomo vsi
ponosni, da je bil pridobljen projekt s pomočjo AZS tudi zelo dobro izpeljan.
Verjamemo v pozitivno sporočilo tega tekmovanja vsem generacijam atletov in ljubiteljev
športa in atletike.
Seja zaključena ob 18.45 uri
Ljubljana, 25.07.2008

Zapisala:
Živa KRAVANJA

Atletska zveza Slovenije
predsednik
dr. Peter Kukovica

