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

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

 
Z A P I S N I K 

 
14. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, 

ki je bila v sredo,17.02.2010 ob 16.30 uri 
v prostorih Atletske zveze Slovenije, Letali�ka cesta 33c, 1122 Ljubljana. 

   
 
Prisotni: dr. Peter Kukovica-predsednik AZS, Marjan Hudej, Du�an Prezelj-

podpredsednika AZS, Gabrijel Ambro�ič, Janez Aljančič, mag. Jurij Novak, 
Martin Steiner, Tomo �arf, Črtomir �pacapan, Andrej Jeriček, Vladimir 
Vidmar - vsi UO AZS 

Opravičeno odsotni: Mitja Butul, Igor Topole, Marjan Gorza , Iztok Ciglarič, dr. Boris 
Dular, Robert Ter�ek                      
Ostali prisotni: Franc Mikec-član NO AZS   
  
Prisotni klubi so bili naslednji predstavniki klubov: 
Almont Sl. Bistrica, AK Dom�ale, AK Gorica Nova Gorica, AD MASS Ljubljana, 
AK Poljane Maribor, AK Postojna, AK Velenje, AK Krka Novo mesto. 
 
Strokovna slu�ba: Boris Miku�-direktor, �iva Kravanja-strokovna sodelavka 
 
Pričetek seje: 16.30 uri 
 
Predsednik dr. Peter Kukovica je prisotne pozdravil in jih seznanil z gradivom in 
predlaganim dnevnim redom.  
Prisotnih je bilo 11 od 17 članov UO AZS.. 

 
V skladu s 36. členom Poslovnika o delu UO AZS je bil UO AZS sklepčen in je lahko 
veljavno odločal, ker je na seji bilo prisotnih več kot polovica članov UO AZS. 
 
Predsednik dr. Peter Kukovica je predlagal naslednji dnevni red: 
 
DNEVNI RED: 
 
Predlog dnevnega reda: 
 

1. Pregled zapisnika 13. seje UO AZS in evidence sklepov � Boris Miku� 
2. Finančno poročilo za poslovno leto 2009 � prva ocena � poroča Boris Miku� 
3. Odpisi 2006-2007- poroča Boris Miku�  
4. Izhodi�ča letnega plana 2010 � poroča dr. Peter Kukovica 
5. Finančna izhodi�ča letnega plana 2010 � poroča dr. Peter Kukovica 
6. Nastop reprezentance na SP v dvorani v Dohi  � poroča Martin Steiner 
7. Projekti AZS (Otro�ka atletska liga) � poroča Martin Steiner  
8. Sodelovanje s klubi � poroča mag. Marjan Hudej                                                
9. Razno 
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Na dnevni red so bili podani naslednji dodatni predlogi: 
a. podpredsednik Du�an Prezelj je predlagal, da se za prihodnjo sejo UO AZS 

pripravi gradivo na področju kategorizacije, 
b. Gabrijel Ambro�ič je predlagal, da se na tej seji predstavi prevod pravil in 

njihova potrditev, 
c. Tomo �arf je predlagal, da kratko poroča o pripravah na SP v gorskih tekih 

 
Sklep 108: 
UO AZS potrjuje dnevni red s predlaganimi dopolnili. 
 
AD 1 - Pregled zapisnika 13. seje UO AZS in evidence sklepov 
 

Boris Miku� je poročal o realizaciji sklepov in posebej poudaril pomembnost izvr�itve 
sklepa glede nakazila sredstev za atlete za sezono 2010. 
 
Sklep 109: 
UO AZS potrjuje zapisnik 13. seje in evidence sklepov 13. seje. 
 
AD 2 - Finančno poročilo za poslovno leto 2009 � prva ocena 
 

Predsednik dr. Peter Kukovica je predstavil glavne poudarke prvega finančnega 
poročila za leto 2009. Seveda to �e ni revidirano, vendar daje dovolj dober pregled za 
prve ocene. Hkrati je predlagal, da se točka zdru�i oz. obravnava skupaj s točko �t. 3, 
ki se dotika teh rezultatov. Z veseljem ugotavlja, da je AZS kljub recesiji finančno 
obvladala leto 2009 in se dr�ala okvirjev predvidenih finančnih planov. Posebej smo 
lahko veseli nakazila dela sredstev za programe atletov tudi �e za 2010, kar smo 
uspeli zagotoviti ob koncu leta 2009. 
Prihodkovni del smo presegli za pribli�no za 4,73% in zna�a skoraj 1.128.000�; 
medtem, ko je odhodkovna stran cca 10% nad planom in zna�a cca 1.103.000�, 
vendar smo se zato odločili zavestno. 
 

Kot je mogoče razbrati imamo pripravljen s pomočjo računovodstva �e predlog za 
odpis odprtih postavk za leti 2006-2007. Za vi�ino sredstev 6.063,93� se tudi po 
posvetu z računovodstvom opravi rezervacija.  
 

Direktor Boris Miku� je prav tako osvetlil nekatera področja finančnega poročila za leto 
2009. Poudaril je, da je bilo črpanju sredstev iz F�O skladno z letnim planom (v 
gradivu to �e ni bilo prikazano, ker so se sredstva stekla na račun AZS kot vedno po 
predlo�itvi poročil na F�O). Ob tem je pojasnil, da je potrebno izpostaviti relativno 
velik prihodek s strani ZATS ter nekaj prihodkov s strani veteranov (tako obe 
zdru�enji dejansko ustvarita določena svoja sredstva). 
 

Večjih odstopanj ni bilo niti pri prihodkih IAAF in EAA. 
 

Na odhodkovni strani je največja razlika pri izplačilu pogodb za atlete, kar gre na 
račun odločitve, da se �e konec leta 2009 naka�e del sredstev za njihove programe. 
 

Na področju sodelovanja je poraba nekoliko večja, ker smo se udele�ili več 
izobra�evanj organiziranih s strani IAAF in EAA. A ob tem ponovno velja, da smo dobili 
večji del stro�kov skladno s programi tudi povrnjenih. 
 

Posamezni člani UO AZS so v razpravi ocenili zelo uspe�no delovanje v letu 2009, ko 
je svetovna gospodarska kriza imela velik vpliv tudi na slovensko gospodarstvo in 
posledično na slovenski �port. Posebej so se pohvalno izrazili do podpore atletov, ki 
smo jim lahko zagotavljali enaka sredstva kot pred svetovno krizo. 
 

Sklep 110: 
UO AZS potrjuje prvo oceno finančnega poročila za leto 2009. 
  

Sklep 111:  
UO AZS potrjuje odpis za leti 2006 � 2007 v vi�ini 6.063,93 eur. 
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AD 3 - Odpisi 2006-2007 (glej zgoraj) 
 
AD 4 - Izhodi�ča letnega plana 2010 
(razprava je potekala na točki 4. in 5. hkrati) 
 
Predsednik dr. Peter Kukovica je kratko in izčrpno pojasnil glavne poudarke letnega 
plana 2010. Hkrati je predlagal, da se točki 4. in 5. obravnavata skupaj, ker sta 
seveda neločljivo povezani. 
AZS bo �e uveljavljene koncepte dela podpirala naprej; pri čemer najbolj izstopajo: 
Vrhunska atletska selekcija, Mlada  atletska selekcija, Mednarodna atletska liga. 
V letu 2010 bo dodana na področju tekmovalnega programa �e Otro�ka atletska liga, 
s katero  AZS namerava vzpodbuditi prav vse klube in dru�tva, da omogočijo zanimiv 
tekmovalni sistem na�im najmlaj�im.  
 

AZS nadaljuje projektno delovanje s klubi; eden od teh korakov nas čaka prav danes, 
ko imamo v nadaljevanju seje srečanje s povabljenimi klubi. 
 

Hkrati nameravamo kot projekt uresničiti prenovo spletne strani AZS in operativno 
�tartati s projektom OI London 2012 ter EP kros Velenje 2011. 
 

Cilji so z vsebino in posameznimi skrbniki ter ob podpori strokovnih slu�b strate�ko in 
konkretno naravnani in so skladni z izhodi�či Skup�čine AZS z dne 27.01.2009 in 
Skup�čine AZS z dne 15.06.2009.  
 

Glede finančnih izhodi�č je predsednik dr. Peter Kukovica poudaril, da svetovna kriza 
traja in da močno zadeva Slovenijo. 
Plan je zato pripravljen v okviru sredstev, za katera predvidevamo, da bodo dodeljena 
s strani M�� in F�O ter podpisanih pogodb s sponzorji.  Predvsem za atlete je 
pomembno dejstvo, da bomo njihove programe podprli z enakimi sredstvi kot leto 
prej. 
 

Finančna izhodi�ča so tako pripravljena, da upo�tevajo racionalno ravnanje s sredstvi 
in imajo vgrajeno recesijsko klavzulo. 
 

Posamezni člani UO AZS so poudarili, da je morda potrebno nekatere postavke �e 
enkrat premisliti (Vidmar), saj je vsebina dela in vrednost le tega bistveno večja kot je 
planirano. 
Bil je podan predlog (Prezelj), da se povečajo sredstva na področju marketinga.  
Ob tem je večina članov UO AZS menila, da je planirana podpora programom zelo 
dobro zastavljena in zagotavlja zgledno in stabilno podporo vsem sistemom znotraj 
AZS (atleti, trenerji, delegati, klubi, �). 
Marjan Hudej je glede sredstev za marketing menil, da je sistem dovolj odprt in 
omogoča vsakemu, da lahko pridobi določena sredstva. Sicer pa je na tem področju 
potrebno spo�tovati �e sprejeti Pravilnik. 
 

Sklep 112:  
UO AZS potrjuje plan AZS za leto 2010 z naslednjimi predlogi: 

o predsedniki komisij bodo vabljeni, da na osnovi osnutka programa in 
predstavljenega finančnega plana pripravijo podrobnej�i vsebinski plan 
za leto 2010. 

 
 
AD 5 - Finančna izhodi�ča letnega plana 2010 
 
Sklep 113: 
UO AZS se je seznanil z izhodi�či letnega finančnega plana 2010, ki se ga za 
naslednjo sejo, ko bodo znana vsa finančna izhodi�ča, opremi z vsebinskim in 
finančnim delom. 
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AD 6 - Nastop reprezentance na SP v dvorani v Dohi 
 
Predsednik strokovnega sveta AZS Martin Steiner je poročal o mo�nih kandidatih za 
svetovno dvoransko prvenstvo v Dohi. Trenutna forma posameznikov, ki imajo normo 
ni nujno izhodi�če za udele�bo, saj je kar nekaj atletov po�kodovanih in je zato njihov 
nastop vpra�ljiv. Prav gotovo bodo potniki Matic Osovnikar, Miran Vodovnik in 
Sne�ana Rodić. Nastop Sonje Roman je vpra�ljiv zaradi po�kodbe. Blizu norme bi 
lahko bil �e Prezelj Ro�le in Tomić Marina, ki ji manjka le tri stotinke.  
Atletinja Tina �utej bo ostala na �tudiju v ZDA tudi v kolikor dose�e kriterij in se bo 
posvetila nastopu na evropskem prvenstvu. 
 

Sklep 114: 
UO AZS se je seznanil s kandidati za nastop na SP v dvorani v Dohi in 
predvideno reprezentanco in predvidenim potovalnim načrtom ter 
predvidenimi stro�ki. 
Strokovnemu svetu AZS nalaga, da tekoče spremlja gibanje rezultatov in 
formo atletov ter daje mo�nost, da vse atlete z dose�eno normo prijavi za 
nastop in optimalno uskladi strokovno-medicinsko spremstvo. 
 
AD 7 - Projekti AZS (Otro�ka atletska liga)  
 
Predsednik strokovnega sveta AZS Martin Steiner je predstavil projekt Otro�ke 
atletske lige, ki temelji na nekoliko drugačnih izhodi�čih kot čista tekmovalna atletika. 
Namen je, da bi otroke pritegnili skozi sistem iger in ekipnih tekmovanj. 
 
Sklep 115: 
UO AZS se je seznanil z glavnimi izhodi�či projekta » Otro�ka atletska liga » 
in daje Strokovnemu svetu nalogo, da projekt pripravi do maja 2010, ko se 
bo s projektom UO AZS ponovno seznanil. 
 
AD 9 - Razno 
 
Predsednik je predlagal, da se razpravlja o dodatnih predlaganih točkah s strani 
članov UO AZS.  
 

! Gabrijel Ambro�ič je poročal o  prevodu pravil, ki so bila opravljena s strani 
članov tekmovalne komisije in Antidoping komisije. 

! Tomo �arf  predsednik sekcije za gorske teke je poročal o pripravah in 
sestankih, ki potekajo enkrat mesečno vezano na SP v gorskem teku. Usklajeno 
je delo z AZS, a nas �e veliko dela čaka. Soglasje s strani M�� �e ni pri�lo in 
dobro bi bilo, da se jih povpra�a  s strani AZS. Predlaga, da to stori kar direktor  
Boris Miku�. 
V letu 2011 bo �e tekmovanje na Podbrdu in tekma za mlade v poljanski dolini-
Gorenja Vas.  

! Direktor Boris Miku� je poročal, da je AK Radovljica podala vlogo za sprejem v 
AZS in na osnovi dokumentacije ni zadr�kov za včlanitev 

 
 Sklep 116: 

UO AZS na osnovi prejetih dokumentov potrjuje članstvo AK Radovljica v 
AZS. 
 

              Sklep 117: 
UO AZS se seznanja s prevodom Pravil IAAF. 
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AD 8 - Sodelovanje s klubi 
 
Prisotni klubi so bili naslednji predstavniki klubov: 
Almont Sl. Bistrica, AK Dom�ale, AK Gorica Nova Gorica, AD MASS Ljubljana, AK 
Poljane Maribor, AK Postojna, AK Velenje, AK Krka Novo mesto. 
 
Uvod je podal podpredsednik mag. Marjan Hudej, ki je kot izhodi�ča povzel sklepe 
srečanja s klubi 23.09.2009. Posebej je orisal aktivnosti AZS v vmesenem času. 
Dotaknil se je tako aktivnosti na področju investicij v atletiko kot črpanja sredstev iz 
F�O in neposredne obiske AZS v posameznih atletskih sredinah, ki so se izkazali za 
zelo uspe�ne (AK Gorica, MO Koper � skupaj z AK Koper, AK Postojna, �). 
 

Gabrijel Ambro�ič je orisal podrobneje aktivnosti na področju investicij in načrtov na 
tem področju. Zaznati je bolj�o usklajenost na terenu in klubi in dru�tva so z 
občinskimi strukturami delovali nekoliko bolj usklajeno. Tu je tudi največja rezerva v 
delovanju. Orisal je aktivnosti na področju dvorane v Ljubljani ter aktivnosti v Kopru v 
zvezi s stadionom. AZS je aktivna pri izgradnji stadiona v Radovljici. Predlaga, da se 
aktivnosti tudi vnaprej peljejo usklajeno, saj se je s prisotnostjo AZS povsod bistveno 
povečala aktivnost. 
Ambro�ič je na kratko orisal �e projekt regijskih centrov, ki pa je smiseln izključno ob 
podpori posameznih občin (infrastruktura, kader, �). 
 

Roman Lazar (AK Dom�ale) je kratko podal aktivnosti na primeru Dom�al. Menil je, da 
je trenutek pred volitvami v toliko ugoden, da je z aktivnostmi pametno zelo pohiteti. 
Robert Herga (AK Poljane) je poročal, da so aktivnosti v Mariboru na Taboru 90% 
usklajene glede umestitve investicij in sicer tudi po vsebinski plati. V maju 2010 se 
pričakuje končno uskladitev. Novost je ta, da se vsi objekti prena�ajo na javni zavod. 
 

Mario Mohorovič (AK Krka) je prepričan, da bo pridobivanje sredstev v prihodnje �e 
te�je. Če bo �lo tako naprej, ka�e, da bodo dobili le �e 10% od občine in ostalo bodo 
odvisni od sredstev na trgu. Prepričan je, da klubom tudi manjka znanja o tr�enju ter 
sodobnih tr�nih prijemov. 
Spra�uje tudi o mo�nosti zaposlitev preko javnih del in mo�nost pridobivanja 
informacij. 
 

Du�an Prezelj � podpredsednik je menil, da bo očitno res �e te�je, saj je veliko » 
�portnega denarja » usmerjeno v investicije in v prihodnje bo ta denar manjkal za 
programe dru�tev in klubov. 
 

Dragomir Trajkovič (Almont Sl. Bistrica) je predvsem izpostavil, da je potrebno biti 
izjemno aktiven. Na  lastnem primeru lahko poroča, da je Almont izkoristil vsa 
ponujena sredstva. Res smo bili vedno in vseskozi v povezavi z občino. So pa hkrati 
izredno aktivni na vseh področjih, ki so zelo pomembna (stroka � NP��, investicije, 
lokalni mediji, �). 
Menil je, da računati na »zunanjo pomoč» ni prava pot. V kolikor klubi sami ne bodo 
izjemno aktivni, jim tudi AZS ne more pretirano pomagati. Klubom manjka predvsem 
odločnosti in načrtov, kaj bi v prihodnje. 
 

Boris Miku� je poudaril pomen statusa atletike v Sloveniji nasploh ter �porta in 
kazalcev v �portu. Tukaj se po njegovem premalo čuti »aktivna roka OKS». Vse 
preveč se »strinjamo s ponujenim s strani dr�ave». Glede javnih del je v odgovoru 
Mariu Mohoroviču dejal, da je mogoče sredstva črpati tako rekoč v vsakem okolju in 
da bi bilo dobro povpra�ati tiste, ki so primeri dobre prakse (�Z Postojna, �). Obstaja 
tudi mo�nost črpanja sredstev EU, vendar to zahteva veliko dokumentov in dela s 
papirji. 
Mag. Marjan Hudej je prisotne seznanil z aktivnostmi v Velenju, kjer je načrtovana 
posodobitev stadiona in dvorane pod tribuno. Zdi se mu pomembno vsaj na nivoju 
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mlaj�ih razmi�ljati o regijskih tekmah, posebej, če se bodo uveljavile regije in atletski 
regijski centri. 
 

Dr. Peter Kukovica predsednik AZS, je prisotne seznanil z nekaterimi koraki glede 
sodelovanja s televizijami (ne le nacionalno). Poročal je o razgovorih, ki jih je opravila 
ekipa AZS ter o načrtih za vključitev drugih televizij v atletiko v �ir�em kontekstu. 
Pripravljen je načrt aktivnosti za odkup pravic z velikih tekmovanj, kar bi poleg 
nacionalen televizije omogočilo �e izpeljavo dodatnih poročanj, komentarjev in analiz 
slovenske atletike in njenih uspehov. 
 

Direktor Boris Miku� je poročal o te�avah s pridobivanjem strokovnih kadrov za 
zaposlitev v sistemu NP��. Klubi izjemno te�ko najdejo strokovnjake za delo. Res je, 
da je prispevek M�� relativno nizek (cca 70 % dohodka �portnega pedagoga), a brez 
pričakovanega vlo�ka posamezne sredine je nemogoče pričakovati povečano 
aktivnost. V program smo pri AZS zapisali, da načrtujemo 20 zaposlenih 
strokovnjakov na tem področju do leta 2012. Trenutno smo na 11. 
 

Albert �oba (AD MASS) je menil, da je ravno »neverjetno nizko plačilo» tisti moment, 
ki ne privlači strokovnjakov. Te�ko si je zamisliti diplomiranega trenerja v atletiki, kjer 
bo zaslu�il najmanj tretjino manj kot njegov kolega na �oli. 
 

Predsednik dr. Peter Kukovica je prisotne seznanil s finančnimi podatki za leto 2009 
ter načrti AZS na finančnem področju. Informiral je prisotne s podatkom, da je AZS 
namenila klubom v letu 2009 preko 524.000 eur (programi atletov, podpora plačila 
meritev in obdelave podatkov, podpora dr�avnim prvenstvom in pokalom, �). 
To zana�a cca 47% vseh odhodkov in po tem je AZS edinstvena med �portnimi 
organizacijami v Sloveniji in zelo unikatna tudi med nacionalnimi zvezami v Evropi. 
Nacionalne zveze v mnogih primerih namreč prejemajo prispevke iz klubov in ne 
prispevajo resnih vsot za delovanje klubov in ne podpirajo sistemov kot jih AZS. 
 
Sklep 118: 
Atletska zveza Slovenije v prihodnje prednostno obi�če občine in atletske 
sredine v naslednjih krajih: Murska Sobota, Bre�ice, Novo mesto in za 
naslednje srečanju s klubi predstavi projekt » Regijskih atletskih centrov ». 
Vse klube se bo seznanilo tudi s strategijo NP��, ki jo bo posodobljeno 
pripravila AZS. 
 

Sklep 119: 
Atletska zveza Slovenije pripravi ta TV SLO predlog o strate�kem sodelovanju 
in za EP v Barceloni tudi konkreten predlog za strokovnega sokomentatorja. 
 

Sklep 120: 
Atletska zveza Slovenije pripravi v letu 2010 izobra�evanje za klube s 
področja marketinga. 
 
 
Seja zaključena ob 19.30 
 
 
Zapisala in uredila: �iva Kravanja in Boris Miku� 
 
 
 
  Atletska zveza Slovenije 
               predsednik 
                                                                     dr. Peter Kukovica 
 
 


