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
46. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je bila v ponedeljek 8. oktobra 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, Marjan Hudej, Boris Dular, Jurij Novak, Andrej Jeriček, Martin Steiner, Tomo Šarf, Črtomir Špacapan,
Andrej Jeriček, Anton majcen, Robert Teršek, – člani UO AZS
Opravičeno odsotni: Andrej B. Pengov, Igor Topole, Marjan Štimec
Ostali prisotni: NO - Franc Mikec, Igor Primc
Strokovna služba: Boris Mikuž – direktor, Zdravko Peternelj
Predsednik dr. Peter Kukovica, je vse prisotne pozdravil in jih seznanil z gradivom in predlaganim dnevnim redom.
Prisotnih je bilo 11 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 prisotnih več kot polovica članov.

Predsednik dr. Peter Kukovica je uvodoma ugotovil, da je prisotnih 11 članov UO AZS.
V skladu s 36. členom Poslovnika o delu UO AZS je UO AZS sklepčen in veljavno odloča,
ker je na seji prisotnih več kot polovica članov UO AZS.
Predlagal je naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.

5.

Pregled zapisnika 45. seje UO AZS in evidence sklepov – poroča Boris Mikuž
Projekt OI PEKING 2008 – analiza nastopa - poroča Martin Steiner
Poročilo z evropskega pokala – poroča Martin Steiner
Poročila z reprezentančnih tekem – ustno poročajo Martin Steiner
Andrej Jeriček, Črtomir Špacapan,Tomo Šarf, Jure Novak
( evropski pokal, četveroboj U – 23, Sarajevo – mladinci, EP gorski teki, SP gorski teki, EP
veterani – EVACS 2008 )
Razno ( ustno poročanje )
Kategorizacija – poroča Zdravko Peternelj
Nakup poslovnih prostorov AZS – poroča Dušan Prezelj
Prenova spletne strani – poroča Boris Mikuž
Revija » Atletika » - poročata Marjan Hudej, Boris Mikuž

Člani UO AZS in NO AZS so z vabilom prejeli materiale za 1., 2., 3. in delno 4. točko. Za točko 4. so
dodatno prejeli v ponedeljek dve poročili : nastop mladinske reprezentance v Sarajevu in nastop
reprezentance U – 23 na Češkem.
Dodatno so prejeli še predlog Komisije za tekmovanja.

Gabrijel Ambrožič je predlagal, da se obravnava še material KT AZS » Certifikacija in opremljenost
stadionov » in Janez Aljančič je predlagal, da pod razno informira o delu EAA in nekaterih njihovih
aktivnostih. Ter bil je podan predlog, da se obravnava Poslovnik borze AZS in potrditev višine
odškodnin za prestope.

Sklep 387:
UO AZS potrjuje predlagani dnevni red z dopolnitvami s samostojno točko
5. » Certifikacija in opremljenost stadionov » .

Dnevni red je UO AZS soglasno potrdil.
Ad.1
1. Pregled zapisnika 45. seje UO AZS in evidence sklepov in 45. seje – poroča Boris
Mikuž

Uvodno obrazložitev je podal direktor Boris Mikuž.
Na zapisnik ni bilo razprave.
SKLEP 388:
UO AZS potrjuje zapisnik 45. seje UO AZS in evidenco sklepov 45. seje.

UO AZS je soglasno potrdil zapisnik 45. seje ter evidenco sklepov.
Ad. 2
2. Projekt OI PEKING 2008 – analiza nastopa - poroča Martin Steiner

Uvodna obrazložitev je bila podana s strani vodje reprezentance Martina Steinerja.
Poudaril je spoštovanje norm, potrebo po večjem odstotku financiranja s strani OKS, po
zadovoljstvu, ki ga je zaznati iz poročil trenerjev.
Generalno nastop ocenjuje kot zelo uspešen, čeprav je bilo priložnosti za dobre rezultate
med našimi atleti še kar nekaj.
Ocenjuje, da je jedro ekipe za OI London 2012 » tako rekoč pripravljeno » in že danes
lahko naravnamo delovanje v to smer.
V razpravi je TOMO Šarf omenil izrazito visoko mnenje o slovenski atletiki v tujini, Dušan
Prezelj je še enkrat poudaril povsem neustrezno kategorizacijo za atletiko.
Predsednik dr. Peter Kukovica se je zahvalil vsem, ki so prispevali k uspehu, čestital
atletom in trenerjem ter vodstvu: Steinerju in Prezlju.
Sklep 389:
UO AZS potrjuje pripravljeno poročilo z nastopa OI PEKING 2008.
UO AZS je soglasno potrdil poročilo.
Ad. 3
3. Poročilo z evropskega pokala – poroča Martin Steiner

Uvodna obrazložitev je podal Martin Steiner, ki je dejal, da obstajajo povsem realne
možnosti za uvrstitev v Super ligo. Gabrijel Ambrožič je menil, da je potrebno biti posebej
pozoren do » šibkejših rezultatov ».
Črtomir Špacapan je menil, da je bilo vzdušje nekoliko bolj zmagovalno v Milanu 2007 in
da je bila škoda ker niso bila s fanti tudi dekleta.
Andrej Jeriček je enako mnenja, da bodo vrhunski svoje rezultate naredili, potrebno pa je
paziti na » rezultate iz spodnjega dela lestvice ».
Dušan Prezelj meni, da se nam je ekipa » zgodila » in da bo sedanjo generacijo težko
nadomestiti v prihodnje.
Predsednik je poudaril, da je ekipa premalo verjela v možnost preboja v Super ligo.
Sklep 390:
UO AZS potrjuje pripravljeno poročilo z nastopa na evropskem pokalu reprezentanc v B.
Bystrici in Carigradu 2008.

Sklep 391:
Cilj nastopa v novi obliki tekmovanja » Evropsko prvenstvo reprezentanc » je
nastop v Super ligi.
UO AZS je soglasno potrdil oba sklepa.
Ad. 4
4. Poročila z reprezentančnih tekem – ustno poročajo Martin Steiner
Andrej Jeriček, Črtomir Špacapan,Tomo Šarf, Jure Novak
( evropski pokal, četveroboj U – 23, Sarajevo – mladinci, EP gorski teki, SP gorski teki, EP
veterani – EVACS 2008 )

Uvodne obrazložitve so podali posamezni vodje reprezentanc.
Tomo Šarf je posebej izpostavil še tekmo na Šmarni gori in se hkrati zahvalil predsedniku
za prisotnost.
Robert Teršek je opozoril na težave pri sestavi mladinske reprezentance. Na to je opozoril
tudi Andrej Jeriček.
Robert Teršek predlaga, da bi tudi v Sloveniji morda lahko organizirali podobno tekmo.
Pohvalil je organizatorje v Sarajevu.
Martin Steiner je poudaril, da osnovne težave niso pri atletih temveč trenerjih.
Predsednik je predlagal, da se na probleme opozori na kongresu ZATS.
Gabrijel Ambrožič je menil, da je lahko delno vzrok tudi koledar. Andrej Jeriček pa je
poudaril, da so mnogi atleti vendarle trenirali za te tekme in bi vmes morda potrebovali še
kakšno.
O EVACS 2008 je poročal Jure Novak. Ocena je zelo pozitivna tako glede ambienta kot
sicer. Slabše je bilo le na področju komentiranja tekme. ( preprosto ni bilo ustreznih
komentatorjev )
Prezelj Dušan je predlagal, da se dajo priznanja Tonetu Kaštivniku , Juriju Novaku, Ani
Jerman in Edvardu Šegi in druge v kolikor se smatra, da so zaslužni.
Anton Majcen je pohvalil sodniške službe ter predlagal za pohvalo Andreja Udovča.
Pohvala naj predvideva širše delovanje in dolgoletno delo na področju veteranske atletike.
Sklep 392:
UO AZS potrjuje pripravljena poročila z nastopov reprezentanc na predstavljenih
tekmovanjih.
UO AZS je soglasno potrdil poročila.
Ad. 5 » Certifikat pomanjkljivosti stadionov »

Na seji priložen dokument » Certifikat pomanjkljivosti stadionov »
Gabrijel Ambrožič je pojasnil motiv za nastanek dokumenta in pomembnost aktivnosti na
tem področju.
Že dalj časa ugotavlja KT ATZ pereče probleme na področju objektov in predvsem na
področju vzdrževanja le teh.
Zdravko Peternelj pojasni, da je do podatkov ko neka sredina kandidira na javna sredstva,
relativno težko priti ali pa celo nima dostopa zaradi varovanja podatkov. AZS je velikokrat
pred nalogo, da oceni projekt v zadnjem trenutku.
Andrej Jeriček predlaga, da bi pri tem kazalo posnemati nekatere druge nacionalne zveze
(npr. nogometno), ki vključujejo lokalne skupnosti, saj klubi sami tega ne morejo urediti.

Predsednik podpira povezanost z županom oz. vodstvi posameznih sredin in meni da je ta
način lahko zelo uspešen.
Predlaga, da se točka uvrsti na program » Dnevi slovenske atletike 2008 ».
Sklep 393:
Problematika certificiranja in opremljenosti objektov se uvrsti na program » Dnevi
slovenske atletike 2008 ».
UO AZS je soglasno potrdil sklep.
Ad. 6
Razno ( ustno poročanje )
Kategorizacija – poroča Zdravko Peternelj
Nakup poslovnih prostorov AZS – poroča Dušan Prezelj
Prenova spletne strani – poroča Boris Mikuž
Revija » Atletika » - poročata Marjan Hudej, Boris Mikuž
Pravilnik o prestopih atletov – poroča Boris Mikuž
Poslovnik borze AZS – poroča Gabrijel Ambrožič
Zdravko Peternelj je kratko poročal o kategorizaciji in delu, ki ga je pisarna pri tem opravila.
Posebej je opozoril na dejstvo, da so klubi vedno obveščeni preden se kategorizacija pošlje na
OKS. Žal odgovorov s strani klubov tako rekoč ni.

AZS je poslala uradni predlog na področju kategorizacije na OKS. Predlog predvideva
mednarodni razred za vse atlete z normami za OI 2008.
Drugi predlog, ki ga je posredovala AZS je, da se naziv mednarodnega razreda podeli
vsem atletom reprezentantom v kolikor so uvrščeni med 16 reprezentanc v Evropi.
Zavrnil je tudi opombo, da bi AZS karkoli zamudila glede predlogov.
Dušan Prezelj je poročal, da se je glede kategorizacije sestal na OKS tako s Kocijančičem
kot Jagodicem in Dvoršakom. Tudi Gabrovec mu je izrazi mnenje da » pozitivno glede na
naše predloge ». AZS naj vztraja pri spremembi kategorizacije.
Boris Mikuž je pojasnil, da AZS ničesar ne zamuja in ni zamudila. Potrebno je le
poznavanje pravil, ki so jih postavili z novo kategorizacijo. In skladno s temi pravili AZS
tudi ravna.
Sklep 394:
Pisarna AZS pripravi predlog, kje imamo rezerve v kategorizaciji.
Sklep 395:
Pisarna AZS pripravi spisek » neuravnoteženih točk «, ki jih vsebuje sedanja
kategorizacija. Predlog se kasneje predstavi zainteresiranim javnostim.
UO AZS je soglasno podprl oba sklepa.
Nakup poslovnih prostorov:
Dušan Prezelj je poročal o nakupu poslovnih prostorov, ki je uspešno zaključen. Nadaljuje
se s prenovo prostorov in ocenjuje, da bodo stroški adaptacije znašali okrog 51.000 eur.
Predsednik predlaga otvoritev prostorov okrog 10. decembra 2008.
Boris Mikuž je poroča o potrebi in idejah po prenovi spletne strani.
Glede tega področja sta svoje poglede podala Črtomir Špacapan in Gabrijel Ambrožič, ki
je mnenja, da si je za to potrebno vzeti dovolj časa.

Sklep 396:
Projekt prenove spletne strani pripravi skupina: vodja Boris Mikuž ter Črtomir
Špacapan in Gabrijel Ambrožič.
UO AZS je soglasno potrdil sklep.
Marjan Hudej je prisotne obvestil o aktivnostih v zvezi z revijo » ATLETIKA ». Revija bo
izšla predvidoma 10. novembra.
Janez Aljančič je poročal o aktivnostih na področju delovanja EAA. Posebej je poudaril
pomen pridobitve dveh velikih tekmovanj: evropskega prvenstva v krosu ter evropskega
pokala v mnogobojih (druga liga) , za katerega je potrebno takoj poslati še manjkajoče
dokumente na EAA.
Pravilnik o prestopih atletov – poroča Boris Mikuž
Uvodna obrazložitev je podal Boris Mikuž. Skladno z veljavnim pravilnikom je predlagana
uskladitev odškodnin.
Sklep 397:
UO AZS potrjuje predlagano višino odškodnin za prestopni rok usklajeno s » Pravilnikom
o prestopih atletov«.
UO AZS je soglasno potrdil sklep.
Gabrijel Ambrožič je predstavil dopolnjen Poslovnik borze AZS in predlagal, da ga UO
AZS potrdi. Poslovnik se dopolni, da bodoči organizatorji DP, APS in tekmovanj za Veliko
nagrado obvezno prevzamejo še manjše tekme.
Sklep 398:
UO AZS potrjuje dopolnjen Poslovnik borze AZS.
UO AZS je soglasno potrdil sklep.
Andrej Jeriček je vse prisotne seznanil s prihajajočim kongresom ZATS in vse povabil, da
obiščejo strokovno letno srečanje trenerjev.
Predsednik se je zahvalil za prisotnost in aktivnost vsem ter dejal, da se predvideva še
ena seja v novembru in ena v decembru.
Seja je bila zaključena ob 20.10.
Ljubljana, 10.10.2008
Zapisal:
Boris Mikuž
Atletska zveza Slovenije
predsednik
dr. Peter Kukovica

