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Letališka cesta 33c,   1000    Ljubljana,   Slovenija  
  Tel: +386 (01) 520-69-12     Fax: +386 (01) 520-69-16 

e-mail: info@atletska-zveza.si 
http: www.atletska-zveza.si 

   
ZAPISNIK 

 
10. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je bila v torek 04. 08. 

2009 ob 17.00 uri v   prostorih 
               Atletske zveze Slovenije-konferenčna dvorana, Letali�ka cesta 33c,  

1000 Ljubljana    
 

             Prisotni: dr. Peter Kukovica-predsednik AZS, mag. Marjan Hudej-podpredsednika AZS, 
Janez Aljančič, dr. Boris Dular, Igor Topole, Mitja Butul, Robert Ter�ek, Martin Steiner, 
Črtomir �pacapan, Marjan Gorza, Andrej Jeriček , Vladimir Vidmar - UO AZS 
Opravičeno odsotni: Du�an Prezelj, Gabrijel Ambro�ič, Jurij Novak, dr. Iztok 
Ciglarič, Tomo �arf,                           
Novinarji:  Darja Ladavac-časopisna hi�a Delo, Jo�e Zidat -STA, 
Ostali prisotni: Igor Primc-Vrhunska selekcija  
Strokovna slu�ba: Boris Miku�, �iva Kravanja, Jana �umi 
Pričetek seje: 17.00 uri 
Predsednik dr. Peter Kukovica, je  vse prisotne pozdravil , ter jih seznanil z gradivom 
in predlaganim dnevnim redom.  
Prisotnih je bilo 12 od 17 članov UO AZS.. 
 
Predlagani dnevni red: 
 

1. Pregled zapisnika 04. seje UO AZS ter 5.,6.,7.,8. in 9. seje ( vse korespodenčne 
seje ) in evidence sklepov vseh sej � poroča Boris Miku� 

2. Ocena nastopa v Bergnu ( evr. prvenstvo reprezentanc ) � Martin Steiner 
3. Revija » Atletika » / podpis pogodb s partnerji � dr. Peter Kukovica 
4. Sodelovanje na razpisih za javna sredstva � dr. Peter Kukovica 
5. Potrditev reprezentance za SP Berlin 2009 � Martin Steiner 
6. Sprejem klubov v članstvo AZS � �D Corrida in AD Slovan � poroča Boris Miku� 
7. Razno - kriteriji za določitev » Klub leta »          

 
Sklep 59: 
UO AZS potrjuje  predlagani dnevni red. 
 
AD1. 
Pregled zapisnika 04. seje UO AZS ter 5.,6.,7.,8. in 9. seje ( vse 
korespodenčne ) in evidence sklepov je predstavil Boris Miku�. 
 
Pri pregledu sklepov in bilo realizacije sklepa 49. vezano na prestop atletinje  
Sne�ane Rodić. Komisija za prestope ni prejela zahtevane dokumentacije, ki bi 
skladno s pravili ustrezala izvedbi prestopa, zato se sklep ni mogel izvr�iti. 
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Na zapisniku 4. seje UO AZS, se med prisotnimi doda Mitja Butul, ki je 
pomotoma izpu�čen med prisotnimi. 
 
Predsednik dr. Peter Kukovica je poročal o realizaciji sklepa, da se na projekt                 
» Tr�enje Vrhunske atletske selekcije« srečata z Du�anom Prezljem in �e 
enkrat sku�ata uskladiti strate�ka izhodi�ča. Sestanek je bil realiziran dne 
13.07.2009. Udele�ili so se ga predsednik AZS dr. Peter Kukovica, 
podpredsednik AZS Du�an Prezelj in predsednik Strokovnega sveta AZS Martin 
Steiner. 
 
Na osnovi sklepov sestanka, je dr. Peter Kukovica predlagal Du�anu Prezlju, da 
vzpostavi mo�nost, ki jo je kot opcijo izpostavil, da se financirajo atleti 
neposredno od sponzorja, kar bi bilo tudi stro�kovno in davčno učinkoviteje. 
Vendar je nato Du�an Prezelj 20.07.2009 od nadaljnjega dogovarjanja pisno 
odstopil. 
 
Glede na omenjena dejstva je predsednik AZS dr. Peter Kukovica predlagal, da 
se sklep �t. 41 (Sklep 41: Za vodjo projekta » Trženje Vrhunske atletske selekcije » se imenuje 
podpredsednika AZS Dušana Prezlja. ) z redne 4. seje UO AZS z dne 27. maja 2009, 
umakne. 
 
Sklep 60: 
UO AZS potrjuje zapisnike sej in evidence sklepov 4. redne seje ter 
korespodenčnih sej: 5.,6.,7.,8. in 9. seje. 
Hkrati potrjuje pojasnila in pripombe ter spremembe na zapisnike.                      
( razlog za nerealizacijo sklepa 49.; dopolnilo prisotnosti Mitja Butul; 
umik sklepa 41. ) 
 
AD2.  
Ocena nastopa v Bergnu ( evr. prvenstvo reprezentanc ) � Martin 
Steiner 
 
Vodja  reprezentance Črtomir �pacapan je poročal o potovanju in logistiki, ki je 
bila odlično organizirana. Edino pomanjkljivost organizatorja je bilo zaznati ob 
nastanitvi, saj tako dolgo čakanje na sobe na takem nivoju tekem ni 
sprejemljivo.   
Finančno plat je predstavil Boris Miku�, direktor AZS. Znesek 56.000�, ki je 
predstavljal stro�ek projekta, je bil v predvidenih okvirjih, saj so dodatna 
sredstva ( individualni vplačniki potovanja in manj�a donacija ) pokriva razliko 
do planiranega stro�ka v vi�ini 52.000 eur, ki je bil predviden v finančnem 
planu. 
Strokovno poročilo je predstavil Martin Steiner, ki je ugotovil, da je uvrstitev v 
super ligo dosegljiva in da je mogoče ugotoviti pri nastopu v Bergnu naslednje: 

- vsi atleti niso bili v ustrezni formi ali pa so nastopili slab�e od načrta 
- reprezentanca je čvrsto v prvi ligi in ni bojazni za izpad 
- novo točkovanje je �e nekoliko » zaostrilo » pridobivanje točk 
- izbor reprezentance je bil strokoven in naravnan na maksimalni učinek v 

nasprotju s posameznimi komentarji 



 3

- po tekmovanju smo bili s strani EAA napro�eni za komentar, ki smo ga 
EAA tudi poslali z na�imi kritičnimi opa�anji, saj je občutek, da EAA ni 
povsem zadela cilja 

 
Predsednik dr. Peter Kukovica je kritično ocenil nastop reprezentance, ki ni 
zmogla realizirati vsega potenciala ( forma, motivacija, po�kodbe,� ) čeprav je 
bilo časa za pripravo na projekt dovolj in so bili programi atletov podprti 
najbolje doslej. Predlaga, da se za nastop 2010 projekt zastavi z ambicijo in 
ciljem uvrstitve v Super ligo, saj ugotavljamo, da je to realno mogoče. 
 
Črtomir �pacapan je izpostavil vpra�anje vezano na pomembnost določenih 
tekmovanj, ki so v koledarju in njihovo smotrnost oz. količino v isti sezoni,                
( npr. mediteranske igre, Univerziada ) saj je njihov nivo včasih nizek. Z dano 
izjavo se ni strinjal Igor Primc, ki je smatral, da so bili rezultati na omenjenih 
tekmah dobri. Vedno je pomemben podatek, če tekmovanja �tejejo za 
kategorizacijo atletov, torej gre za pridobivanje  pomembnih  finančnih  
sredstev.    
 
Sklep 61: 
UO AZS potrjuje poročilo podano s strani vodje reprezentance in 
predsednika Strokovnega sveta AZS. 
 
AD3. 
Revija » Atletika » / podpis pogodb s partnerji � dr. Peter Kukovica 
 
Predsednik je predstavil predhodno izdajanje revije Atletika in prehod na nov 
sistem ob podpori sponzorjev.  Podpisana je pogodba za brezplačen tisk revije 
s strani podjetja SET d.o.o.; v  usklajevanju pa je �e pogodba s podjetjem 
Salomon 2000, d.o.o.. Revija naj bo v prihodnje izhajala kot priloga Ekipe v 
15.000 izvodih, kar je seveda izjemne premik v dosegu bralcev ( doseg cca 
50.000 bralcev )  
AZS bo krila stro�ke ogla�evanja sponzorjev ( kot predvidevajo pogodbe ) in 
stro�ke honorarjev za pi�oče. Hkrati je odprta večja mo�nost pridobivanja 
sponzorjev. 
 
Sklep 62: 
 
UO AZS potrjuje sodelovanje s partnerji ( SET d.o.o.; Salomon 2000, d.o.o. ) pri  
izdajanju revije » ATLETIKA ». Članom UO AZS se po�lje pisna informacija o 
mo�nostih tr�enja v reviji. 
 
AD4. 
Sodelovanje na razpisih za javna sredstva � dr. Peter Kukovica 
 
Predsednik dr. Peter Kukovica je poudaril, da je potrebno poiskati čim več 
mo�nosti  za pridobivanje finančnih sredstev tudi na področjih, kjer je AZS �e 
relativno uspe�na. Kandidature na F�O in M�� so s tega zornega kota zelo 
pomembne. 
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Verjetno ni mogoče veliko več storiti pri pridobivanju sredstev na področju 
članskih in mladinskih kategorij, kjer smo omejeni z kategorizacijo na eni 
strani in naborom tekem na drugi.  
Vendar je �e kar nekaj mo�nosti: na področju rekreacije oz. redne vadbe, 
promocije rekreacije, organizacije taborov in večjih rekreativnih prireditev 
itd�. 
Izjemno pomembno področje je področje investicij ( objekti-stadioni, 
dvorane,.. ), kjer je mogoče uspeti le z načrtnim delovanjem. Pričakujemo 
sodelovaje posameznih sredin, a hkrati AZS pripravlja strategijo na tem 
področju. 
Prednost imajo novogradnje in pomembna je regijska razpr�enost.  
 
Sklep 63: 
UO AZS potrjuje usmeritev kandidature na javna sredstva. AZS bo vzpodbudila 
partnerje ( klubi, občine, .. ), da predhodno pripravijo kandidature in samo usklajene 
na ravni AZS bodo prejele podporo.  
Za vse člane UO AZS se pripravi zgo�čena informacija o kandidaturi na sredstva 
F�O in se jim po�lje na njihove naslove. 
 
AD5.  
 
Potrditev reprezentance za SP Berlin 2009 � Martin Steiner 
 
Reprezentanco je predstavil predsednik Strokovnega sveta AZS Martin Steiner. 
Na SP  Berlin 2009 potuje 6 atletov in 7 atletinj ter 12  uradnih spremljevalcev. 
Reprezentanca tako �teje 25 oseb in takoj lahko ugotovimo, da so atleti po 
strokovno-organizacijski plati izjemno dobro pokriti. 
Atleti: Matic Osovnikar 100m, Bo�tjan Buč-3000 zapreke, Roman Kej�ar-
maraton, Jurij Rovan,-palica, Miroslav Vodovnik- suvaje krogle, Primo� 
Kozmus-met kladiva. 
Atletinje: Pia Tajnikar-100m, Sabina Veit-200m, Sonja Roman-1500m, Nina 
Kolarič-daljina, Marija �estak in Sne�ana Rodić-troskok, Martina Ratej-kopje. 
Vodja: Marjan Hudej in tehnični vodja Martin Steiner 
Trenerji: Vladimir Kevo, Matija �estak, Marjan �timec, Andrej Hajn�ek, Albert 
�oba, Joszef Babinyecz. 
Zdravnika: dr. Jurij �orli, dr. Rastko �tok. 
Fizioterapija in bioenegetika: Khalid Nasif, Marjan Ogorevc. 
Delegat na IAAF kongresu: Gabrijel Ambro�ič-predsednik KT AZS in član UO 
AZS 
Cilji: 1medalja, 1-2 finala in 1-2 polfinala. 
Finančni stro�ek se predvideva v skladu z letnim načrtom v vi�ini 28.000�. 
 
Sklep 64: 
 
UO AZS potrjuje predlagano reprezentanco za nastop na SP v Berlinu in cilje ter 
finančne pogoje. 
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AD6. 
Sprejem klubov v članstvo AZS � �D Corrida in AD Slovan � poročal je  
Boris Miku� 

- dodatno Dru�tvo konji�ka atletska �ola � KA� 
 
Boris Miku� je poročal, da je AZS prejela tik pred sejo �e vlogo naslednjega 
dru�tva » Dru�tvo konji�ka atletska �ola � KA�« 
Vse tri vloge so popolne in izpolnjujejo pogoje AZS za včlanitev. 
 
V razpravi je bila izpostavljena smotrnost » odcepljanja » posameznih atletov 
iz večjih dru�tev in nato njihovem polo�aju ter učinku v slovenski atletiki.  
Hkrati so bili poudarjeni pomisleki na ime �D Corrida, saj mora po zakonu o 
dru�tvih biti ime dru�tva ali kluba slovenskega izvora.  
Postavljeno je bilo tudi vpra�anje na urejenost dokumentov vseh kandidatur. 
Boris Miku� je pojasnil, da so vloge ustrezno pripravljene, podprete z 
dokumenti in da so UE potrdile imena kandidatov. 
  
Sklep 65: 
 
UO AZS potrjuje sprejem novih članov v Atletsko zvezo Slovenije: 
�D Corrida, AD Slovan, Dru�tvo konji�ka atletska �ola. 
 
AD7. Razno  - kriteriji za določitev » Atletski klub leta »          
Predlaga se komisijo  v sestavi Marjan Hudej, Boris Miku�, Roman Lazar, da pripravijo 
anketni vpra�alnik s kriteriji  za določitev Naj atletskega  kluba na osnovi točkovanja  
in se nato po�lje na klube. 
 
Sklep 66: 
Do prihodnje seje UO AZS se skladno s predlogi pripravijo kriteriji za določitev                       
» Atletski klub leta ». 
 
 
 
Seja zaključena  ob 19.00 uri 
 
Zapisala in uredila: �iva Kravanja, Boris Miku� 
 
 
Ljubljana,10.08.2009 
 
 
 
  Atletska zveza Slovenije 
                predsednik 
                                                                              dr. Peter Kukovica 
 


