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ZAPISNIK 47. SEJE UPRAVNEGA ODBORA AZS
12. novembra 2008 ob 17.00 uri
Seja je bila v prostorih M-hotela Derčeva 4, 1000 Ljubljana

Prisotni: dr.Peter Kukovica - predsednik AZS, Dušan Prezelj - podpredsednik AZS, Marjan Hudej, Boris Dular,
Jurij Novak, Andrej Jeriček, Martin Steiner, Anton Majcen, Tomo Šarf, Andrej B.Pengov, Robert Teršek – člani
UO AZS
Opravičeno odsotni: Janez Aljančič, Igor Topole, Marjan Štimec, Gabrijel Ambrožič,
Ostali prisotni:
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 9 ( ob začetku seje ) 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 je predlagal, da se točka o reviji » Atletika » obravnava najprej, ker je
v.d.urednika Marjan Žiberna vezan na druge naloge. Predlagan je bil spodnji dnevni red.
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pregled zapisnika 46. seje UO AZS in evidence sklepov
Kategorizacija
Sprejem novih članov – ŠD Jesenice in AD Štajerska – Maribor
Poročilo z EAA Convention 2008
Kandidatura za EAA komisije
Volilna Skupščina AZS
Razno
Kandidatura na sredstva FŠO
Revija » Atletika »
Dnevi slovenske atletike in NAJ ATLET 2008

Dnevni red je bil s predlogom predsednika sprejet.
Sklep 399:
UO AZS potrjuje predlagani dnevni red.
O reviji » Atletika » je najprej poročal Marjan Hudej. Revija je bila dokončana skladno z
dogovorjenimi roki kar je glede na čas, ki je bil na voljo posebej razveseljivo.
V izdelavo revije je bilo vložene veliko pozitivne energije in je prepričan, da je nastal dober izdelek.
Marjan Žiberna je kratko orisal še nekatere tehnične podrobnosti in ideje za naprej.
Peter Kukovica je menil, da je potrebno narediti korak dalje v sodelovanju z Ekipo ali Dnevnikom.
Tomo Šarf je poudaril pomen distribucije.

1. Pregled zapisnika 46. seje UO AZS in evidence sklepov in 46. seje – poroča Boris
Mikuž

Uvodna obrazložitev je bila dana s strani Borisa Mikuža. Na zapisnik ni bilo pripomb.
SKLEP 400:
UO AZS potrjuje zapisnik 46. seje UO AZS in evidenco sklepov 46. seje.

Od prisotnih 10 članov je ZA predlog glasovalo 9 članov, VZDRŽAN je bil 1 član.
2. Kategorizacija – poroča Zdravko Peternelj

Uvodna obrazložitev je podal Zdravko Peternelj, ki je natančno nanizal številke, ki jih je
pokazala analiza ter primerjave med individualnimi in kolektivnimi športi. Dušan Prezelj je
v kratki argumentirani razpravi podal mnenje, da je za OKS potrebno pripraviti » kratek ,
berljiv in uporaben predlog ».
V razpravi so udeleženci menili, da je to res izjemno pomemben dokument, ki bi moral
odražati vse naše uspehe, a temu žal ni tako. Zato je potrebno k izdelavi in predstavitvi
pristopiti strateško in korake do argumentacije pri OKS dobro premisliti. Bilo je tudi nekaj
razmislekov v smeri sodelovanja z drugimi zvezami. ( Šarf ).
Sklep 401:
UO AZS potrjuje predlog da ekipa: Dušan Prezelj, Martin Steiner, Boris Mikuž,
Zdravko Peternelj pripravi dokument z analizo, ki bo pokazal hkrati razlike ob
upoštevanju norm.
Vloži se predlog za spremembe in predlaga OKS sestanek na temo kategorizacije.
Od prisotnih 10 članov je ZA predlog glasovalo 10 članov.
3. Sprejem novih članov – ŠD Jesenice in AD Štajerska – Maribor - poroča Boris Mikuž

Uvodna obrazložite je podal Boris Mikuž, ki je pojasnil, da oba prosilca formalno
izpolnjujeta kriterije iz Statuta AZS.
Po kratki razpravi o pravicah in dolžnostih klubov ter sprejemanja novih ( strategija AZS ),
je bilo mnenje, da ni razloga, da se društva ne sprejmejo.
Sklep 402:
UO AZS potrjuje sprejem ŠD Jesenice in AD Štajerska v članstvo AZS.
Od prisotnih 11 članov je ZA predlog glasovalo 11 članov.
4. Poročilo z EAA Convention 2008 – ustno poročajo J. Aljančič, M. Hudej, M. Steiner

Marjan Hudej je posebej poudaril sodelovanje z EAA kot stalnico. Sicer je težko
pričakovati pridobivanje večjih tekem ali drugih projektov. Le na tak način se vzpostavi tudi
ustrezna neformalna komunikacija.
Martin Steiner je podal še strokovno plat srečanja.
Skupna ugotovitev je, da je slovenska atletika zelo dobro prepoznavna, kar je kot primer
navedel tudi predsednik EAA Hansjörg Wirz.

5. Kandidatura za EAA komisije – poroča Boris Mikuž

Kandidati so že po svojih funkcijah jasni: Marjan Hudej, Tomo Šarf in v hoji Fabio Ruzzier.
Sklep 403:
UO AZS podpira kandidaturo naslednjih članov AZS za člane komisij v EAA: Tomo Šarf,
Marjan Hudej, Fabio Ruzzier
Od prisotnih 11 članov je ZA predlog glasovalo 11 članov.
6. Volilna Skupščina AZS – poroča Peter Kukovica

Uvod je podal predsednik AZS, ki se je zahvalil za dosedanje delo in izrazil prepričanost,
da je veliko več uresničenih projektov, kot je bila obljuba.
Prepričanost je izrazi tudi za naprej, da je zastavljenih več res dobrih projektov in da bi
sedanja ekipa dosedanjo pot morala nadaljevati.
V nadaljevanju je Boris Dular predlagal, da se dosedanjega predsednika dr. Kukovico
podpre ne glede na to ali bomo » vsi poleg ». Menil je, da smo bili v tem mandatu
odgovorna ekipa in zato predlaga da predsednik ponovno kandidira.
Andrej Jeriček je poudaril, da je tudi kongres ZATS podprl delo in novo kandidaturo
dosedanjega predsednika dr. Kukovice.
Predsednik se je zahvali za zaupanje z upanjem, da bodo vsi dosedanji člani tudi
kandidirali in da bomo še naprej predstavljali enotnost in ob tem imeli dovolj visoke
ambicije. Posebej vesel je podpore različnih segmentov atletike: trenerjev, UO AZS,
gorskih tekov, … . Široka podpora je za vse skupaj pomembna.
Sklep 404:
UO AZS formalno podpira kandidaturo predsednika dr. Petra Kukovica za predsednika v
naslednjem 4 letnem mandatu 2009 – 2012.
Sklep 405:
Razpišejo se volitev za 27. januar 2009 in se pripravi enotno poročilo, ki ga UO AZS pred
Skupščino potrdi.
Od prisotnih 10 članov je ZA predlog glasovalo 10 članov.
7. Razno (ustno poročanje)
Kandidatura na sredstva FŠO – poroča Boris Mikuž
Revija » Atletika » - poročata Marjan Hudej, Marjan Žiberna v.d. urednika
Dnevi slovenske atletike in NAJ ATLET 2008 - vabilo

Boris Mikuž je kratko poročal o kandidaturi za FŠO, ki jo je AZS tako rekoč zaključila.
Pojasnil je, da je bilo veliko sodelovanja z zunanjimi deležniki pri programih, med drugim je
bil organiziran sestanek za vse zainteresirane 04.11.2008. Kandidatura je najvišja doslej,
kar je skladno z rezultati v zadnjem obdobju. AZS bo kandidirala z cca 20 projekti.
Kandidatura mora biti oddana do 15. novembra 2008.
Dušan Prezelj je poročal o adaptaciji prostorov na novi lokaciji in sprejeto je bilo enotno
stališče, da se otvoritev načrtuje za 10. december 2008, tako, da bi zadnjo sejo leta 2008
že imeli v novih poslovnih prostorih.

Predsednik Kukovica se je zahvalil ekipi, ki vodi te aktivnosti in vse povabil še na » Dneve
slovenske atletike 2008 » s proglasitvijo » NAJ ATLET 2008 2.
Seje je bila zaključena ob 18.55.
Ljubljana, 20.11.2008

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

