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Letališka cesta 33c,   1000    Ljubljana,   Slovenija  
  Tel: +386 (01) 520-69-10     Fax: +386 (01) 520-69-16 

e-mail: boris.mikuz@atletska-zveza.si 
http: www.atletska-zveza.si 

 

ZAPISNIK 
 

45. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, 
ki je bila v sredo, 21.11.2012 ob 16.30 uri v prostorih AZS 

    
Prisotni: dr. Peter Kukovica-predsednik AZS, mag. Marjan Hudej-podpredsednik AZS, 

     dr. Boris Dular, dr. Andrej Udovč, Martin Steiner, Gabrijel Ambrožič, Janez Aljančič, 
     Marjan Gorza, Tomo Šarf, Andrej Jeriček, mag. Jurij Novak,  Robert Teršek, 
     Dušan Prezelj, Mitja Butul – člani UO AZS        

Opravičeno odsotni: Črtomir Špacapan, Igor Topole, dr. Iztok Ciglarič 
Nadzorni odbor AZS: mag. Darijo Pungartnik, Franc Mikec 
Strokovna služba: Boris Mikuž-direktor AZS, Davor Damjanić-strokovni delavec 
Mediji: Darja Ladavac-DELO, Jože Zidar-STA 
Drugi: Igor Primc-predsednik ZAS 
 
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. Pregled zapisnika 44. seje UO AZS in evidence sklepov 44. seje UO AZS   
2. Analiza delovanja AZS v obdobju 2009-2012 (2005-2012) 
3. Priprave na volilno Skupščino AZS 
4. Borza atletskih tekem za leto 2013 
5. FŠO kandidatura – informacija 
6. Pobude in predlogi 
7. Razno 

 
Sklep 335: 
UO AZS potrjuje predlagani dnevni red z predlagano razširitvijo. 
 
 
AD 1. Pregled zapisnika 44. seje UO AZS ter evidence sklepov 44. seje UO AZS 
 
Uvodno obrazložitev je podal direktor AZS Boris Mikuž. Na obrazložitev ni bilo pripomb in 
razprave. 
 
Sklep 336: 
UO AZS potrjuje zapisnik 44. seje UO AZS ter evidence sklepov 44. seje UO AZS. 
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AD 2. Analiza delovanja AZS v obdobju 2009-2012 (2005-2012) 
 
Predsednik AZS dr. Peter Kukovica je poudaril, da so prisotni prejeli obširno in izčrpno 
gradivo, ki smiselno prikazuje obdobje 2005-2012 in seveda usklajeno znotraj dokumenta 
zadnji mandat 2009-2012. 
 

Ker je gradivo obsežno (54 strani), verjame, da ga večina pozna, saj je to naše skupno delo. 
Hkrati je predstavil še poročilo Antidoping področja v odsotnosti dr. Malovrha. 
Veseli tudi, da ni bilo dela za Disciplinsko komisijo AZS. 
 

Gradivo bo sestavni del Skupščine, o kateri bo več besed v posebni točki. 
 

Predsednik dr. Peter Kukovica je posebej izpostavil naslednje ključne ugotovitve mandata: 
a. sistemsko in sistematično delo 
b. izpolnitev danih obljub v smislu organizacije in učinkovitosti 
c. velike uspehe atletov (60 kolajn, 30 nosilcev) 
d. zelo dobro materialno podlago (4,55 mio. EUR sredstev skupaj v 2009-2012 in 3,85 

mio EUR v obdobju 2005-2009), rekordno v zgodovini slovenske atletike 
e. usklajeno delovanje vseh segmentov slovenske atletike 
f. nakup lastnih prostorov (2008) 
g. ISO 9001 standard (od 2007 dalje) 

 

Iskreno se je zahvalil vsem sodelavcem, članom UO AZS, ožjega kolegija, vseh drugih organov 
ter ne nazadnje pisarni AZS, medijem in sponzorjem brez katerih takih zgodb o uspehih ne bi 
bilo. 
 

Predsednik Strokovnega sveta AZS, Marin Steiner je natančno komentiral del gradiva, ki se 
nanaša na strokovno delo AZS v omenjenem obdobju (2009-2012). 
 

Poudaril je naslednje. 
a. odlična materialna podpora atletom in trenerjem 
b. odlični rezultati atletov (z le manjšimi spodrsljaji – izpad v drugi ligo, ki ga bo po 

predvidevanjih reprezentanca takoj »uredila«) 
c. aktivno delo na vseh področjih stroke (tekme, norme, delo strokovnega sveta, 

sodelovanje znotraj AZS in navzven, vključitev trenerjev, ..) 
d. kot posebno potrebo poudari potrebo AZS po PROFESIONALNEM STROKOVNEM 

DELAVCU, ki bo skrbel le za stroko 
 

Zahvaljuje se predsedniku AZS in ekipi za tako podporo v mandatu, ki se končuje. 
 

Gabrijel Ambrožič je kratko orisal delovanje na področju Tekmovalne komisije AZS, ki je 
posvečala čas naslednjim ključnim segmentom: 

a. skrbi za optimalno podporo tekmovalnemu sistemu in organizatorjem tekem 
b. področju investicij v atletsko infrastrukturo 
c. izobraževanju 

 

Ob koncu mandata se v imenu komisije in svojem zahvaljuje predsedniku za podporo. 
 

Dr. Boris Dular je kot največje premika na področju dela Komisije za priznanja in nagrade 
omenil vzpostavitev sodobnejših meril in kriterijev, ter načrtno delo na tem področju, kjer je 
pomembno zaznati prispevek atletskih delavcev skozi vse pore atletike. 
 

Igor Primc, kot predsednik Zveze atletov Slovenije je omenil, da sestankovali niso pogosto. 
Največkrat znotraj posameznih tekem in po potrebi so bili v stikih preko sodobnih medijev. 
Prepričan je, da so se vse zadeve dobro reševale znotraj AZS in da so atleti veseli, da so imeli 
tako podporo. 
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Robert Teršek, predstavnik atletov v UO AZS, je izrazil veliko zahvalo za podporo atletom, s 
katerimi je imel velikokrat dialog o delu AZS in prizadevanjih AZS za optimalne rešitve za 
atlete in trenerje. 
Kolikor pozna zgodovino, je bil to do sedaj vrhunec dela AZS. 
 

Andrej Jeriček, kot predsednik Zveze atletskih trenerjev Slovenije (ZATS ), je poudaril velik 
pomen naslednjih akcij: 

a. podpore trenerjev za udeležbo na velikih tekmovanjih 
b. podpore trenerjev preko pogodb 
c. velike podpore pri raznih usposabljanjih 

 

Dr. Andrej Udovč, kot predsednik Zveze atletskih sodnikov Slovenije (ZASS) je »izrazil 
začudenje«, kako veliko dela je bilo opravljeno na njihovem področju. Statistika in analize 
kažejo, da je bilo tega izjemno veliko. 
 

Posebej kaže izpostaviti troje: 
a. Strokovno in v podporo klubom usmerjeno delo 
b. kvalitetna usposabljanja 
c. usposabljanja preko IAAF in vključitev v delo IAAF ter EA (delegati, usposabljanja,  

prevodi dokumentov, ..) 
 

Da je bilo opravljeno toliko dela na tako visokem nivoju, se zahvaljuje tako AZS kot 
predsedniku AZA osebno. 
 

Šarf Tomo kot predsednik Združenja gorskih tekov je poudaril: 
a. ključna in strateška umestitev gorskih tekov v slovensko atletiko 
b. finančna in organizacijska podpora gorskim tekom 
c. izjemne uspehe gorskih tekov v zadnjem mandatu 

 

Izraža zahvalo tako vodstvu AZS kot predsedniku osebno in si želi nadaljevanja v takem ritmu 
in sistemu. 
 

Mag. jurij Novak je na kratko predstavil delo, a o tem več pod točko 6., kjer bo hkrati 
predstavil Bilten 2012. 
 

Dr. Boris Dular predlaga, da se za Skupščino AZS gradivo smiselno uredi tako, da bo 
predstavljalo le potrditev za obdobje 2009-2012, saj smo preteklega že potrdili. 
 

Sklep 337: 
UO AZS potrjuje poročilo delovanja AZS v obdobju 2009-2012, z oceno, da je bilo 
delovanje AZS v tem obdobju skladno z načrti in da smo zastavljene cilje presegli ter so 
s tem dani pozitivni nastavki za naslednje obdobje. 
  
 
AD 3. Priprave na volilno Skupščino AZS 
 
Predsednik AZS dr. Peter Kukovica je skladno s predlaganim gradivom za to točko predlagal, 
da bi bila volilna Skupščina AZS dne 15. januarja 2013 ob 16 uri. 
 

Direktor Boris Mikuž je prisotnim pojasnil časovne roke glede Skupščine, ki morajo biti 
skladni s Statutom AZS. 
Pojasnil je, da je potrebno zbirati kandidature 30 dni in klube 15 dni pred Skupščino obvestiti 
o kandidatih vključno z vsem gradivom. 
 



 4

Predvideno je, da bodo člani UO AZS na zadnji 46. seji v tej sestavi, dne 20. decembra 2012 
potrdili KANDIDATE za organe AZS in dali pisarni AZS pooblastilo, da na listo umesti še 
posameznike, ki bi svojo kandidaturo poslali tik ob zaključku roka. 
 

Pisarna AZS bi tako lahko že 24.12. 2012 poslala dokument na članice, ki bi tako imele cele tri 
tedne za proučitev gradiva. 
 

Prisotni člani UO AZS so v razpravi potrdili usmeritev glede Skupščine. 
 

Sklep 338: 
UO AZS potrjuje datum volilne Skupščine za dan 15. JANUAR 2013 ob 16 uri. 
Skladno s Statutom se o tem takoj (predvidoma 22.11.) obvesti članice AZS. 
 
 
AD 4. Borza atletskih tekem za leto 2013 
 
Glede na gradivo pripravljeno za sejo je predsednik Tekmovalne komisije Gabrijel Ambrožič 
prisotne seznanil z Borzo AZS, ki je potekala 09.11. 
Poudaril je naslednje: 

a. klubi so se zmogli dogovoriti glede prevzema tekme in niso2zapravljali denarja za 
nakupe tekem » 

b. AZS je tokrat »vezala« najboljše tekme z manj atraktivnimi in donosnimi in se je to 
pokazalo za dober model 

c. Predlog je, da TK AZS za preostale ne podeljene tekme najde organizatorje 
 

Mitja Butul, član UO AZS in predsednik AK Koper je menil, da je obveščanje dan ali dva pred 
Borzo AZS prepozno za dobre odločitev kluba, na kar mu je predsednik TK AZS Gabrijel 
Ambrožič pojasnil, da je gradivo posredovano dovolj zgodaj, da pa popoln čistopis klubi 
razumljivo prejmejo tik pred Borzo AZS. Za klube, ki so aktivno vključeni in ki sodelujejo, je 
tak način za enkrat optimalen. 
 

Sklep 339: 
UO AZS potrjuje razdelitev tekmovanja v letu 2013 skladno z razdeljenimi tekmovanji 
na »Borzi AZS« ni predlog TK AZS za pridobitev preostalih tekme. 
 
 
AD 5. FŠO kandidatura – informacija 
 

Direktor AZS Boris Mikuž je prisotne informiral, da je AZS pripravila skladno s Pravili Razpisa 
FŠO program prijave. Kot je znano je k sodelovanju povabila širši nabor potencialnih 
deležnikov, ki pa so se kot običajno odzvali v manjšem številu. Veseli odziv gorskih tekačev in 
še posameznih klubov. 
 

AZS je pripravila dokumente, ki omogočajo kandidaturo na: 
a. 25 programih 
b. D1-3, D2-4,D3-1,D4-7,RR-3 in Z- 7 
c. SKUPNA VREDNOST ZAPROŠENIH SREDSTEV JE 820.330 EUR 

 

Predlaga, da o investicijah poroča Gabrijel Ambrožič, ki je nato predstavil stanje kandidatur na 
tem segmentu. 
AZS bo v prvi fazi podprla vse, ki so pripravili projekte, v drugi pa bo seveda skladno s Pravili 
FŠO, pripravila prioritetni vrstni red investicij v slovensko atletiko. 
 

Sklep 340: 
UO AZS podpira predstavljeno kandidaturo za FŠO. 
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AD 6. Pobude in predlogi 
 
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. 
 

Mag. jurij Novak je predstavil (na voljo je bilo obširno gradivo !)kot predsednik Zveze 
atletskih veteranov Slovenije (ZAVS) delovanje na tem področju v mandatu 2009-2012. 
 

Ključni poudarki: 
d. izjemna razširjenost delovanja 
e. organizacija BAVI 2011 kot vrhunske prireditev za veterane (pred tem EVACS 2008) 
f. aktivno nastopanje veteranov na vseh velikih tekmovanjih doma in v tujini 
g. velike uspehe slovenskih veteranov v atletiki 

 

Želje so, da bi v prihodnje imeli podporo za elektronsko merjenje ter nakup kolajn  za 
prvenstva. 
 
 
AD 7. Razno  
 
Direktor Boris Mikuž je prisotne seznanil s tekočimi informacijami: 

a. pismom atletov Aneje Kodrič in Žana Čebrona (AK Gorica) glede njunega mnenja o 
odškodninah za prestop (prestop je zaključen, kluba sta se dogovorila in AZS lahko to 
vzame le kot informacijo) 

b. s pismom atleta Gregorja Kokaloviča, ki informira, da je podpora glede na njegove 
poškodbe zadnjega leta  s strani AZS zanj zelo pomembna v prihodnjih sezonah 
(INFORMACIJA-pismo predano predsedniku Strokovnega sveta AZS) 

c. pismom AK Poljane (pritožba glede kazni za ne organizacijo tekme VN AZS-julij 2012); 
zadeva se preda TK AZS 

d. prošnji po včlanitvi kluba »Nordijsko športno društvo Medvode« 
 

Sklep 341: 
UO AZS predaja strokovna pisanja ATLETOV IN KLUBOV svojim ustreznim organom, 
katerih odločitve potrjuje (Strokovnemu svet in Tekmovalni komisiji). 
 

UO AZS ne potrjuje članstva »Nordijsko športno društvo Medvode« v AZS. 
 

Predsednik AZS dr. Peter Kukovica je vse povabil na 46. Sejo UO AZS, ki bo dne 20.12.2012, ter 
nato na svečano večerjo ob zaključku leta in mandata 2009-2012. 
 
 
 
Seja se je zaključila ob 18.35. 
 
 
Zapisal in uredil: 
Boris Mikuž 
 
 
    Atletska zveza Slovenije 
                                predsednik 
                                                                                                 dr. Peter Kukovica 


