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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 

 
21. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije,  
ki je bila v torek, 19.10.2010 ob 16.30 uri v prostorih 

               Atletske zveze Slovenije, Letali�ka cesta 33c, 1122 Ljubljana 
   

Prisotni: dr. Peter Kukovica-predsednik, mag. Marjan Hudej-podpredsednik, Du�an 
Prezelj�podpredsednik, Janez Aljančič, Gabrijel Ambro�ič, Mitja Butul, dr. 
Boris Dular, Marjan Gorza, Martin Steiner, Andrej Jeriček, Tomo �arf,  
Črtomir �pacapan, Robert Ter�ek, Jurij Novak 

NO AZS: Primo� Hainz, Franc Mikec 
Opravičeno odsotni: dr. Iztok Ciglarič, Igor Topole, Vladimir Vidmar                                       
Strokovna slu�ba: Boris Miku� � direktor AZS 
Pričetek seje: ob 16.30 uri 
 
Predsednik dr. Peter Kukovica je prisotne pozdravil ter jih seznanil z gradivom in 
predlaganim dnevnim redom.  
Prisotnih je bilo 14 od 17 članov UO AZS in v skladu s 36. členom Poslovnika o delu 
UO AZS je bil UO AZS sklepčen. 
 
Predsednik dr. Peter kukovica je predlagala naslednji dnevni red: 
 
DNEVNI RED: 

1. Pregled zapisnika 20. seje UO AZS in evidence sklepov ter 20. seje 
2. Strokovna analiza sezone 2010 in strate�ki predlogi za leto 2011 
3. Analiza tekmovalne sezone 2010 in izhodi�ča za 2011 

i. generalni pogled 
ii. analiza mednarodne atletske lige 2010 in pogledi na 2011 
iii. analiza otro�ke atletske lige 2010 in pogledi na 2011 

4. Projekt EP kros Velenje 2011 
5. Poročila nastopov reprezentanc (EP Barcelona, SP Moncton � mladinci, SP GT 

Kamnik, Četveroboj mladinci, troboj U-23, Savaria pokal, troboj ml.ml., troboj 
pionirji ) 

6. Kandidatura na sredstva F�O 
7. Projekt » Komisija za delovanje s klubi » 
8. Projekt 10.000 članov AZS 
9. Predlog za nagrade in priznanja 
10. Organiziranost delovanja pisarne AZS v prihodnje 
11. Razno (sprejem novih članic, ZATS kongres, NAJ ATLET 2011, ...) 

 
Na dnevni red ni bilo pripomb. 
 
Sklep 156: 
UO AZS potrjuje predlagani dnevni red. 
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AD 1. Pregled zapisnika 20. seje UO AZS in evidence sklepov ter 20. seje 
 
Uvodno obrazlo�itev je podal Boris Miku�, ki je predvsem poudaril sklepe, ki so 
povezani z NP� 2011-2020 ter dokumentom Pravila OKS-Z�Z in mo�nostmi za vpliv 
na oba dokumenta. 
V nadaljevanju je Du�an Prezelj pojasnil, da so Pravila umaknjena (zadnja seja IO 
OKS-Z�Z ) in jih bo sprejemal novo izvoljeni IO OKS-Z�Z. 
 
Sprejet je bil naslednji sklep: 
 
Sklep 157: 
UO AZS potrjuje zapisnik 20. seje UO AZS in evidence sklepov 20. seje UO 
AZS. 
 
 
AD 2. Strokovna analiza sezone 2010 in strate�ki predlogi za leto 2011 
 
Predsednik strokovnega sveta Martin Steiner je orisal na kratko rezultate, nastope in 
delo v letu 2010 ter se predvsem pomudil pri strate�kih potezah 2011. 
V svoji predstavitvi je poudaril, da je potrebno vse dobre temelje obdr�ati in posebej 
biti nekoliko previden pri vrhunskih rezultatih, saj je bila ta sezona zares specifična                 
( posebej v luči nastopa na evropskem ekipnem prvenstvu v Budimpe�ti ), z mnogimi 
po�kodbami ali odsotnostmi. 
 
V letu 2011 je predvsem načrtovana pozornost na: 

- vrhunsko atletsko selekcijo ter njene učinke 
- dodatne pod-projekte ( maraton in �tafete ) 
- učinkovite nastope �tevilnih reprezentanc 

 
Posebej je poudaril bolj ciljno usmerjenost pri atletih podpisnikih pogodb med rezultati 
(učinkom) in prejetimi sredstvi. Pri čemer je kar nekaj rezerve v delu najbolj�ih 
atletov in predvsem mo�tev okrog njih. 
 
V razpravi je bilo ugotovljeno, da je preveč kvalitetnih atletov po�kodovanih in da naj 
stroka skupaj z medicino, ki podpira na�o atletiko to analizira.  
Glede nastopov reprezentanc so v razpravi prisotni izrazili mnenje, da je potrebno 
zagotavljati vedno najmočnej�o postavo, čeprav včasih obstajajo objektivni razlogi za 
odsotnost v mlaj�ih reprezentancah (�olske obveze). Reprezentanca mora �e vedno 
predstavljati določen » image ». 
Jurij Novak je poudaril, da če podpiramo 131 atletov in njihove trenerje, potem se 
mora njihov del v reprezentanci čutiti. 
Du�an Prezelj in Črtomir �pacapan sta menila, da je stanje v klubih te�ko, a vendar so 
atleti produkt klubov in potemtakem le ni tako slabo. 
Marjan Hudej se je navezal na EA  Convention v Beogradu in dejal, da je AZS veliko 
naredila v zadnjem obdobju, da pa so tudi v Evropi pogoji in rezultati zelo različni, saj 
zelo dobro pozna delo v nekaterih okoljih. 
Imamo dobre usmeritve in le te moramo slediti. 
 
Predsednik dr. Peter Kukovica je poudaril, da je kljub vsemu ambicija predsednika 
kluba izjemno pomembna in ker lahko z dobro ekipo veliko naredi. 
 
Po razpravi je bil sprejet naslednji sklep: 
 



 3

Sklep 158: 
UO AZS se seznanja s strokovno analizo sezone 2010 in nalaga predsedniku 
strokovnega sveta, da pripravi gradivo do naslednje seje UO AZS za 
naslednje aktivnosti za sezono 2011: 

a. priprava aktivnosti za učinkovite nastope reprezentanc  
b. posebej priprava akcij za učinkovite nastope �tafet ( cilje, vodje, 

kapetane, .. ) 
c. priprava kriterijev za pogodbe za leto 2011, ki bodo bolj vezane na 

rezultate 
 
AD 3. Analiza tekmovalne sezone 2010 in izhodi�ča za 2011 

i. generalni pogled 
ii. analiza mednarodne atletske lige 2010 in pogledi na 2011 

iii. analiza otro�ke atletske lige 2010 in pogledi na 2011 
 
Uvodni pogled na tekmovalno sezono je podal predsednik strokovnega sveta AZS 
Martin Steiner, ki je predvsem pohvalil organizatorje mednarodne atletske lige 2010 ( 
mnogi so zelo dobro pripravili tekme: Ljubljana kot nov organizator, Postojna, 
Velenje, Novo mesto ) in začeto otro�ko atletsko ligo 2010. Odmevi so zelo pozitivni in 
v 2011 ka�e samo �e pospe�iti projekt. 
 
Gabrijel Ambro�ič, predsednik tekmovalne komisije je ob analizi poudaril predvsem 
preveliko pasivnost organizatorjev posameznih tekem ter priprave v zadnjem 
trenutku. 
Mnogi so tudi prepričani, da » vse znajo » in na terenu je mnogokrat situacija 
drugačna. 
Velja poudariti, da je AZS aktivneje pristopila k nekaterim organizatorjem ( AD 
Kladivar � troboj U-23 in AK Poljane � Savaria, troboj pionirji ) in da se je to izkazalo 
kot zelo dober model. 
Moti, da organizatorji sprejmejo tekmo in jo nato v zadnjem trenutku odpovejo ali 
prestavljajo. 
 
V razpravi je bilo �e poudarjeno, da je organizacija vsake tekme zelo zahtevna in da 
je potrebno kljub vsemu upo�tevati dejansko stanje, ko so organizatorji večinoma 
prostovoljci. 
 
Igor Primc je posebej poudaril, da so v Novem mestu dobro organizirali tekmovanja in 
se z ocenami ne strinjajo. 
 
Ne glede na vse ka�e aktivni pristop AZS pravo pot, saj je na tak način mo�nost za 
zelo dobro organizacijo veliko večja, pri čemer je potrebno razmi�ljati tudi o 
spremljajoči dejavnosti. 
 
Sprejeti so bili naslednji sklepi: 
 
Sklep 159: 
UO AZS nalaga Tekmovalni komisiji, da za leto 2011 pripravi tak sistem 
spremljanja organizacije tekmovanj, v katerem bosta aktivneje sodelovala TK 
AZS in pisarna AZS. TK AZS pripravi ustrezne Razpise 2011 in pogoje za 
Borzo 2011. 
 
Sklep 160: 
Strokovni svet AZS naj za leto 2011 pripravi predlog programa (nabor 
disciplin) za otro�ko atletsko ligo in mednarodno atletsko ligo 2011, ki naj ga 
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uskladi z vsemi akterji. Za leto 2010 pa je klube potrebno seznaniti z borzo in 
jih nanjo povabiti. 
Pri projektu naj se razmi�lja o marketin�kem delu. 
 
Sklep 161: 
Delegacija Gabrijel Ambro�ič, Črtomir �pacapan in Boris Miku� obi�če Zavod 
za �port v Novi Gorici z namenom definirati potrebe atletike za tekmovanja. 
 
AD. Projekt EP kros Velenje 2011 
 
Mag. Marjan Hudej je prisotne seznanil s potekom najzahtevnej�ega tekmovalnega 
projekta v letu 2011 v Sloveniji na področju atletike. 
Prisotne je seznanil z predvidenim obiskom EA v mesecu novembru in predstavitvi 
LOC v Albufeiri kjer bo kros decembra 2010. 
 
Martin Steiner je dodal, da namerava predlagati, da na EP v krosu v Velenju 2011 
reprezentanca Slovenije nastopa v popolni postavi. V ta namen �e potekajo določene 
akcije na terenu. 
 
Sprejeta sta bila sklepa: 
 
Sklep 162: 
UO AZS se je seznanil s pripravami na organizacijo EP v krosu 2011 v Velenju 
in predlaga, da se za organizacijo tega največjega tekmovalnega projekta v 
atletiki v Sloveniji anga�ira najbolj�e mo�ne strokovnjake z področij, ki jih 
projekt pokriva. 
 
Sklep 163: 
UO AZS nalaga strokovnemu svetu AZS, da za nastop na EP v krosu 2011 
pripravi kompletno ekipo atletov. 
 
AD 5. Poročila nastopov reprezentanc (EP Barcelona, SP Moncton � mladinci, 
SP GT Kamnik, Četveroboj mladinci, troboj U-23, Savaria pokal, troboj ml.ml., 
troboj pionirji) 
 
Predsednik strokovnega sveta AZS Martin Steiner je v uvodni ugotovitvi podal 
razmi�ljanje o �tevilnih nastopih reprezentanc. Dejstvo je, da je kar nekaj 
reprezentanc nastopalo tudi z rezervami. Razlogov je več in so tako subjektivni kot 
objektivni, vendar reprezentance �e vedno predstavljajo motiv za večino atletov. 
Objektivno pa so npr. reprezentance ml. mladincev zelo obremenjene, saj jih                      
» uporabimo za vse reprezentance ». Za dobre nastope pe je potrebno ustrezno 
sodelovanje predvsem s trenerji.. 
 
V razpravi so bili posebej pohvaljeni nastopi v Moskvi ( kvalifikacije za Ol. igre mladih 
) in nastop na SP v Monctonu. Mnenje prisotnih je bilo, da je potrebno pri nastopih 
reprezentanc vse �e bolj skrbno načrtovati, pri čemer je lahko velika tudi vloga vodje 
ekipe, če se dovolj aktivno vključi in ne le prevzame dokumente in pelje 
reprezentanco na tekmo. 
 
Sprejet je bil sklep: 
 
Sklep 164: 
UO AZS potrjuje predstavljena poročila z nastopov reprezentanc z 
naslednjimi sugestijami: 
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a. pravočasno določanje vodij reprezentanc 
b. aktivna vloga vodij ekip 
c. ustrezna oprema reprezentanc 
d. popolna udele�ba atletov v reprezentancah 

 
Sklep 165: 
Oprema reprezentanc bo točka naslednje seje UO AZS. 
 
 
AD 6. Kandidatura na sredstva F�O 
 
Dr. Peter Kukovica, predsednik AZS je prisotne seznanil, da bo F�O za le to 2011 
razpisala rekordno vi�ino sredstev (8.7 mio.). Hkrati je orientacija F�O v podporo 
�porta nacionalnih zvez in malo manj v objekte. ( do 10% več za programe in do 10% 
manj za infrastrukturo ) V tem trenutku je to ključno za slovenski prostor, saj se sicer 
zna zgoditi, da bodo nekateri �porti v resnih te�avah. 
 
Ob tem priporoča, da AZS » investira vse znanje » in pripravi čim več uporabnih 
projektov, ki bi nam zagotovili tudi ustrezna sredstva. Vabi vse, da se potrudijo in 
sku�ajo pripraviti projekte v sodelovanju s pisarno AZS, ki bo kot v preteklosti vse to 
podpirala in usklajevala.  
Predviden datum razpisa je 05. november 2010 in rok bo en mesec. 
 
Sprejet je bil sklep: 
 
Sklep 166: 
UO AZS vabi vse člane UO AZS in druge sodelavce, da pripravijo ustrezne 
projekte za kandidaturo F�O z namenom kar najučinkovitej�e kandidature. 
 
AD 7. Projekt » Komisija za delovanje s klubi » 
 
Dr. Peter Kukovica, predsednik AZS je uvodoma poudaril, da je AZS v svoje 
dokumente zapisala sodelovanje s klubi kot enega izmed prioritetnih ciljev v 
naslednjih dveh leti. �al moramo ugotoviti, da mnogi klubi niso » ustrezno opremljeni 
dana�njemu času in trenutku primerno ». 
Zato je potrebno na tem vlo�iti kar nekaj energije. Ker meni, da je mogoče le z 
aktivnim in načrtnim pristopom doseči napredek, predlaga, da AZS imenuje ekipo, ki 
bo zadol�ena za operativno aktivnost. 
 
V kratki razpravi je bilo omenjeno, da klubi vse prevečkrat pasivno opazujejo v 
svojem okolju in pričakujejo » pomoč ». Po drugi strani je tudi res, da je amaterskih 
delavcev, ki bi se trudili za atlete in trenerje malo, saj je to večinoma nehvale�no 
delo. 
Izra�eno je bilo tudi mnenje, da klubi ne gredo v�tric z akcijami AZS in v zadnjih letih 
niso » prispevali dodane vrednosti ». 
Predsednik dr. Peter Kukovica je poudaril, da je aktivnost kluba zelo povezana z 
ambicijami predsednika kluba. 
 
Izglasovan je bil sklep: 
 
Sklep 167: 
UO AZS daje pobudo, da imenovana komisija pripravi program obiskov 
posameznih atletskih sredin z izdelanimi programi oziroma cilji sodelovanja. 
V komisijo se imenujejo: Gabrijel Ambro�ič, Martin Steiner, Boris Miku�. 
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AD 8. Projekt 10.000 članov AZS 
 
Boris Miku� je poročal, da je v zadnjih mesecih tudi z aktivnostjo pisarne AZS pri�lo 
do povečanja članstva od 3311 na 4088. 
 
Sklep 168: 
UO AZS predlaga, da se klube povabi k večjemu članstvu preko različnih 
kanalov: elektronske po�te in preko spletne AZS. 
 
 
AD 9. Predlog za nagrade in priznanja 
 
Dr. Boris Dular, predsednik komisije za nagrade in  priznanja je utemeljil predloge 
komisije, ki jih je le ta obravnavala. 
 
Za nagrade in priznanja so predlagani: 
 

• Du�anu Pape�u se podeli srebrno plaketo 
 

• Častni član Atletske zveze Slovenije (listina v mapi) 
  
Jo�e Brodnik � nekdanji predsednik Atletske zveze Slovenije, atlet, udele�enec OI 
 

• Plakete Atletske zveze Slovenije  (steklena skulptura) 
 
Zlata plaketa:                    Leopold  Rovan,  Anton  Majcen 
Srebrna plaketa:               Vladimir Kevo 
Bronasta plaketa:             Barbara �pilar 

 
Glede na izpolnjena merila komisija predlaga, da AZS za priznanje zlata značka EA  
(»Golde Pin« ) predlaga  zaslu�nega atletskega delavca Gabrijela Ambro�iča. 
 
 
Tomo �arf je menil, da bi nagrada lahko za predsednika organizacijskega komiteja SP 
Kamnik 2010 g. Pape�a lahko bila zlata plaketa, saj gre za » �ivljenjsko delo » (kar so 
tudi predlagali). 
 
Dr. Boris Dular, predsednik komisije je pojasnil kriterije in odločitve komisije za 
nagrade in priznanja. 
 
Sprejet je bil sklep: 
 
Sklep 169: 
UO AZS potrjuje predlagane kandidate za predvidena priznanja. 
 
 
AD 10. Organiziranost delovanja pisarne AZS v prihodnje 
 
Predsednik dr. peter Kukovica je seznanil prisotne z nameravano reorganizacijo 
pisarne AZS in glede tega z nekaterimi aktivnostmi, ki jih bo potrebno načrtovati. 
Da bi to potekalo kar se da tekoče, ugotavlja, da bi bilo najkoristneje v dogovoru s 
sodelavko AZS g. �ivo Kravanja skleniti dogovor o zaključku njenega dela ob koncu 
leta (z zakonsko odpravnino) in takoj načrtovati prehod na novo poslovanje, za kar bi 
si vzeli čas do prvih mesecev v letu 2011. 
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Sprejet je bil sklep: 
 
Sklep 170: 
Z delavko �ivo Kravanja se dose�e dogovor o zaključku del s koncem leta 
2010 kot prese�ni delavki iz poslovnih razlogov.  Direktor AZS izvede 
postopek odpovedi delovnega razmerja v skladu z zakonom. 
O�ja ekipa začne pripravljati reorganizacijo delovanja pisarne AZS v 
prihodnje. 
 
AD 11. Razno (sprejem novih članic, ZATS kongres, NAJ ATLET 2011, ...) 
 
Direktor Boris Miku� je prisotne seznanil s pro�njo za sprejem v članstvo, ki je prispelo 
od TD Bistrc. Izpolnjujejo vse pogoje določene s Statutom AZS. 
 
Prisotne je predsednik ZATS Andrej Jeriček povabil na kongres-srečanje trenerjev prvi 
vikend v novembru. 
 
Jurij Novak je prisotne seznanil z pridobitvijo organizacije BAI 2011, ki bo v letu 2011 
v Dom�alah. Hkrati nameravajo veterani nastopiti z enotno opremo. 
 
Tomo �arf je omenil, da bi bilo dobro razmisliti o izobra�evanju teka�kih trenerjev, kar 
je �e bila ideja. Predsednik ZATS Andrej Jeriček je odgovoril, da pogovori v tej smeri 
potekajo. 
 
Predsednik AZS je prisotne povabil na ljubljanski maraton 23. in 24.10., ker je to 
največja aktivna �portna prireditev v Sloveniji. 
Hkrati je vse povabil �e na NAJ ATLET 2010, ki bo 12.11.2010. 
 
Sprejet je bil sklep: 
 
Sklep 171: 
UO AZS potrjuje v članstvo sprejem novega dru�tva: Teka�ko dru�tvo Bistrc. 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 18.55 
 
Zapisal in uredil: 
Boris Miku� 
 
 
 
 
    Atletska zveza Slovenije 
                        predsednik 
                                                                                      dr. Peter Kukovica 
 
 

   


