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ZAPISNIK 

 
24. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, 
ki je bila v torek, 17.12.2010 ob 16.00 uri v prostorih 

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

 Prisotni: dr. Peter Kukovica-predsednik AZS, mag. Marjan Hudej-podpredsednik, 
Du�an Prezelj�podpredsednik, Janez Aljančič, Gabrijel Ambro�ič, dr. Iztok 
Ciglarič, Igor Topole, Vladimir Vidmar, Marjan Gorza, Martin Steiner, Tomo �arf,  
Črtomir �pacapan, Robert Ter�ek, Jurij Novak - UO AZS 

NO AZS: Primo� Hainz, Pika Radmilovič  
Ostali: dr. Tadej Malovrh � predsednik Antidoping komisije AZS, Igor Primc � 

VAS 
Opravičeno odsotni: dr. Boris Dular, Andrej Jeriček, Mitja Butul                                         
Strokovna slu�ba: Boris Miku� � direktor AZS, �iva Kravanja, Zdravko Peternelj � 
strokovna delavca AZS 
Mediji: Jo�e Zidar - STA 
Pričetek seje: ob 16.00 uri 
 
Sejo je na �eljo predsednika, ki je bil �e slu�beno zadr�an, začel podpredsednik mag. 
Marjan Hudej. 
 
Prisotne (v začetku seje 11 članov UO AZS) je pozdravil in seznanil s tem, da po 
pooblastilu predsednika, ki je na poti, začenja sejo. 
 
Dal je besedo direktorju AZS Borisu Miku�u, ki je poročal glede na prvo točko. 
 
AD 1 Pregled zapisnika 21. seje UO AZS in evidence sklepov ter 21. seje ter 
pregled zapisnika 22. korespodenčne seje in evidence sklepov 22. 
korespodenčne seje in pregled zapisnika 23. korespodenčne seje in evidence 
sklepov 23. korespodenčne seje 
 
Pripomb na zapisnik ni bilo. 
 
Sklep 174: 
UO AZS potrjuje zapisnik 21. seje UO AZS in evidenco sklepov 21. seje ter 
pregled zapisnika 22. korespodenčne seje in evidenco sklepov 22. 
korespodenčne seje in pregled zapisnika 23. korespodenčne seje in evidenco 
sklepov 23. korespodenčne seje 
 
V tem času je prispel predsednik dr. Peter Kukovica, ki se je opravičil za zamudo, na kar 
�al ni imel vpliva ter prisotne pozdravil ter jih seznanil z gradivom in predlaganim 
dnevnim redom.  
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Prisotnih je bilo 12 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 predlagal naslednji dnevni red: 
 
Dnevni red: 
 

1. Pregled zapisnika 21. seje UO AZS in evidence sklepov ter 21. seje ter pregled 
zapisnika 22. korespodenčne seje in evidence sklepov 22. korespodenčne seje in 
pregled zapisnika 23. korespodenčne seje in evidence sklepov 23. korespodenčne 
seje � Boris Miku� 

2. Strokovni program za leto 2011� Martin Steiner 
3. Pogodbe z atleti za leto 2011 � Martin Steiner 
4. Projekt  EP kros Velenje 2011 � mag. Marjan Hudej 
5. Informacijski program AZS � Gabrijel Ambro�ič, Boris Miku� 
6. Predstavitev knji�ice » Razpisi 2010 » - Gabrijel Ambro�ič 
7. Oprema reprezentanc � Du�an Prezelj 
8. Izhodi�ča plana AZS za leto 2011 � dr. Peter Kukovica 
9. Razno ( ZATS kongres, Borza, NAJ ATLET 2011, Skup�čina OKS � poročanja ) 

 
Razprave ni bilo. 
 
Sklep 175: 
UO AZS potrjuje predlagani dnevni red. 
 
V tem času sta prispela �e dva člana UO AZS, tako, da je bilo na seji prisotnih 14 članov 
UO AZS. 
 
AD 2. Strokovni program za leto 2011 
 
Predsednik Strokovnega sveta AZS, Martin Steiner je osvetlil ključne točke strokovnega 
programa v letu 2011 (liste kandidatov za velika tekmovanja, priprave, norme, MAS, 
VAS, testiranja, .. ). Posebej se je dotaknil Vrhunske atletske selekcije (VAS), od katere 
smo upravičeno pričakovali več. Razlog je tudi v posameznih atletih, ki k programom ne 
pristopajo dovolj profesionalno. 
Hkrati veseli �iroka baza mladih resnično nadarjenih atletov. Prva velika tekma je 
nastop reprezentance na EP v dvorani v Parizu. 
 
Hkrati je predstavil za 3. točko predvidene liste atletov v posameznih razredih in 
razmerja med njimi. Ker je to gradivo �e » odprto », v vsakem primeru lahko pride do 
manj�ih popravkov. Kot zelo pomemben del strategije je poudaril bolj ciljno kori�čenje 
sredstev ter primernej�i tempo izplačevanja sredstev. 
 
Na poročanje predsednika Martina Steinerja je svoj pogled podal predsednik AZS dr. 
Peter Kukovica, ki je poudaril, da s sezono 2010 nismo nezadovoljni, a da v letu 2011 
pričakujemo » zavzeto in uspe�no nastopanje » vseh reprezentanc, saj je od takega 
pristopa velikokrat odvisen uspeh reprezentanc. Veseli ga veliko �tevilo mladih in 
nadarjenih atletov, kar ka�e na ustrezno strategijo dela. Pri delitvi sredstev podpira 
razmi�ljanje predsednika strokovnega sveta, s tem, da je potrebno dinamiko načrtovati 
bolj vezano na uspe�nost. 
 
Du�an Prezelj je menil, da atletom dajemo sredstva za nazaj, torej ni potrebe po                  
» končnem obračunu ob koncu leta », kar pomeni, da so vgrajeni tudi rezultati 2011. 
 



 3

Predsednik strokovnega sveta je pojasnil, da ni povsem tako. Če bi delili fiksna 
sredstva, bi bila lahko upravičeno manj�a in bi bila tudi distribucija lahko malo 
drugačna. Sicer pa so atleti dobili skoraj vsa sredstva, saj je bil narejen le majhen 
odbitek v zadnje delu. Če bi AZS ravnala zelo strogo po pogodbi, bi tako rekoč noben 
vrhunski atlet ne prejel vseh sredstev. 
Posebej moti dejstvo, da so si atleti za » opravičilo izbrali mnenje medicinske                
stroke », pri čemer vemo, da realno temu ni tako. 
 
Nekateri člani UO AZS so izrazili svoje pomisleke pri transferjih denarja od AZS na klube 
ter nato do atletov. Klubi zaradi prejemanja sredstev iz AZS ne bi smeli plačevati 
davkov. Hkrati je z atleti kar nekaj te�av, saj je za izplačila potrebno imeti ustrezne 
dokumente (račune, itd..). 
 
Sklep 176: 
UO AZS potrjuje strokovni program za leto 2011 z naslednjimi izhodi�či: 

a. Strokovni svet naj priprava aktivnosti za učinkovite nastope 
reprezentanc posebej v ključnih nastopih za leto 2011 ( Daegu, Izmir, 
Pariz, Talin, Velenje ) 

b. Strokovni svet naj posebej nadzira akcije za učinkovite nastope �tafet v 
članski konkurenci 

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

 
Sklep 177:  
Pisarna AZS naj z računovodstvom preveri način izplačil oz. nakazil sredstev na 
klube iz naslova pogodb na način, ki bo skladen s računovodskimi standardi in 
bo pomenil kar najmanj�o davčno obremenitev. 
 
AD 3. Pogodbe z atleti za leto 2011 
 
(glej razpravo v točki 2.) 
 
Sklep 178: 
UO AZS potrjuje predlagani seznam atletov za pogodbe v letu 2011. 
 
Sklep 179: 
Direktor AZS in predsednik strokovnega sveta naj pripravita tak osnutek 
pogodbe, ki bo predvideval pogodbe za leto 2011, ki bodo bolj vezane na 
rezultate kot je bilo to do sedaj. 
 
Sklep 180: 
AZS bo za neposredno preventivo in kurativo v letnem proračunu namenila 
določen del sredstev, ki ga bodo atleti lahko črpali pod kontrolo medicinske 
stroke AZS. 
 
AD 4. Projekt EP kros Velenje 2011 
 
Mag. Marjan Hudej je poročal o aktivnostih na največjem tekmovalnem projektu v letu 
2011 v Sloveniji na področju atletike: evropskem prvenstvu v krosu. 
Priprave potekajo tekoče. Sredi novembra je bilo srečanje v Velenju med EA (6 prisotnih 
strokovnjakov) in LOC (lokalnim organizacijskim komitejem). 
Predvsem bo veliko truda potrebno vlo�iti v področje marketinga, kjer so zahteve EA 
zelo visoke, a hkrati tudi vseh zadev ni dorečenih. 
Ekipa je svoje delo predstavila na evropskem prvenstvu v krosu drugi vikend v 
decembru v portugalskem mestu Albufeira. 
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Zanimivo je dejstvo, da organizatorjem ni uspelo najti do zadnjega dne niti enega 
sponzorja. 
 
Sklep 181:  
UO AZS se je seznanil s pripravami na organizacijo EP v krosu. 
 
 
AD 5. Informacijski program AZS 
 
Gabrijel Ambro�ič je podal osnovna izhodi�ča pri ambicijah AZS po novem 
informacijskem sistemu, ki je nuja za sodobno poslovanje in racionalizacijo mnogih 
procesov. Opisal je pogajanja z dvema ponudnikoma, ki sta oba predstavila zelo 
kompetentne poglede na projekt. 
 
Z direktorjem Borisom Miku�em sta opravila razgovore v dveh krogih, iz katerih je bilo 
načrtovano, da se pridobijo podatki o: 

- strokovno-tehničnih pogledih na projekt 
- prilagodljivosti izvajalca 
- finančnih obsegih (en ponudnik 22.000, drugi 25.000 eur) 
- rokih izdelave 
- edukacij uporabnikov 
- mo�nostih servisa in vzdr�evanja 
- kadrovski zasedbi podjetja  
- referencah podjetja 
- mo�nostih nadgradnje za klube 

 
Prisotne je zanimalo, ali je cena realna in ali res obstaja mo�nost nadgradnje za klube.  
Zanimalo jih je, ali bo » koda od AZS » in ali je ponudnik dovolj kadrovsko močan. 
Posebej so poudarili mo�nost » sistemske obdelave razvoja rezultatov atletov ». 
 
Predsednik dr. Peter Kukovica je poudaril, da je potrebna odločitev za enega ponudnika, 
ker je pri tem pomemben poleg sredstev in ustreznosti projekta tudi čas. 
 
Gabrijel Ambro�ič je pojasnil, da so bili razgovori zares skrbni in da je del takega 
projekta seveda tudi stvar zaupanja med dvema partnerjema. 
Kandidata sta bila dva: Vengar s.p. in HAL interactiv. Iz razgovorov, ki sva jih imela z 
direktorjem AZS, sva oba mnenja, da je v prednosti ponudnik HAL interactiv, ki ima 
predvsem kadrovsko zaledje bistveno močnej�e in bi znal v trenutku te�av hitro                    
(hitreje) in ustrezneje reagirati. Hkrati kot dodatek ponuja sponzorsko izdelavo spletne 
strani, kar je gotovo pomembno in hkrati brezplačen priključek med informacijskim 
sistemom in spletno stranjo. 
 
Sklep 182:  
UO AZS potrjuje na osnovi predstavljenih kandidatur za postavitev 
informacijskega sistema AZS podjetje HAL interactiv v vrednosti, ki ne bo 
presegla 22.000 EUR in ki bo omogočal nadgradnjo za klube ter bo s polno 
močjo delal v oktobru 2011. 
 
AD 6. Predstavitev knji�ice » Razpisi 2010 » 
 
Predsednik tekmovalne komisije je kratko predstavil nastanek knji�ice ter njene glavne 
vsebine. Hkrati je vse pozval, da se kot organizatorji tekem v letu 2011 potrudijo ter, da 
bo AZS uvedla leto�njo pozitivno prakso, da se pred večjimi tekmovanji sreča z 
organizatorji (TK AZS in organizatorji). 
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V letu 2010 je bilo kar nekaj odpovedi in neugodnih sprememb, zato bi bilo dobro, da bi 
k leto�nji tekmovalni sezoni pristopili z vso resnostjo in na tak način pomagali atletom 
pri doseganju dobrih rezultatov. 
 
Sklep 183:  
UO AZS potrjuje predstavljeno knji�ico RAZPISI 2011 » in nalaga tekmovalni 
komisiji, da predstavljen dokument izide januarja 2011. 
 
AD 7. Oprema reprezentanc 
 
Du�an Prezelj je predstavil pogoje sodelovanja s sponzorjem na področju opreme � 
ASICS. 
Zaveda se na�ih potreb, a je vendar potrebno ostati realen, saj z obstoječim 
sporazumom ni mogoče zadovoljiti vseh �elja vseh reprezentanc (vse reprezentance od 
pionirjev do članov ter veterani, gorski teki, itd..). 
Nekaterih proizvodov niti ni v redni produkciji oz. jih lahko pridobimo ob ustreznih 
finančnih sredstvih. 
 
Črtomir �pacapan je povedal, da je kot vodja večkrat občutil te�ave, ker predvsem 
za�čitne opreme ne potrebuje� v toplih in vročih dneh, da pa je ta �e kako pomembna v 
hladnem in neprijaznem vremenu. 
Enako so menili �e nekateri (tudi mnenje o tem da je nekvalitetna), ki so bili vodje 
reprezentanc. 
Du�an Prezelj je pojasnil, da smo s te�avami, ki jih opisujejo seznanjeni in se i�če 
ustrezna re�itev. V ta namen je bil pred kratkim realiziran sestanek (tudi mnenje 
gorskih tekov in veteranov). 
ASICS spada med redke TOP opremljevalce in AZS ima po tem naslovu gotovo veliko 
prepoznavnost, pri čemer nikakor ne gre za slabo kvaliteto; ravno nasprotno � kvaliteta 
je vrhunska kot pri podobnih proizvajalcih. Posebej bo pomembno za AZS, če bomo 
dosegli dogovor z OKS, da nastopamo v lastni tekmovalni opremi na OI London 2012. 
 
Sklep 184: 
Du�an Prezelj se zadol�i za nadaljevanje razgovora za opremo od 2012 in 
dalje. 
 
 
Predsednik je predlagal, da pod točko 8. obravnavamo » Pravilnik o izvedbi kontrole 
dopinga pri AZS », kot je predlagal Predsednik Antidoping komisije dr. Tadej Malovrh. 
 
AD 8. » Pravilnik o izvedbi kontrole dopinga pri AZS » 
 
Predsednik Antidoping komisije dr. Tadej Malovrh je predstavil namen in vsebino                   
» Pravilnika o izvedbi kontrole dopinga pri AZS ». 
Poudaril je pomen pravil, jasnosti le teh in učinkovitosti pri dana�nji sodobni tehnologiji. 
 
S tem je odprl �iroko razpravo, v kateri so sodelovali skoraj vsi člani UO AZS (Vidmar, 
�pacapan, Ciglarič, Ambro�ič, Steiner, �arf, Ter�ek) ter Igor Primc. 
 
Glede na veliko odprtih vpra�anj, ki so jih postavljali prisotni, je prevladalo mnenje, da 
je potrebno do prihodnjič  pripraviti nekatere preči�čene formulacije. 
 
Sklep 185:  
Predsednik Antidoping komisije dr. Tadej Malovrh do prihodnje seje pripravi » 
Pravilnik o izvedbi kontrole dopinga pri AZS » 
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AD 9. Izhodi�ča plana AZS za leto 2011 
 
Predsednik dr. Peter Kukovica je prisotne seznanil z načrtom, da se pripravi plan za leto 
2011, ki bo upo�teval trende na finančnem področju. Ker je bil del programa (jedro) 
danes �e predstavljen, vabi vse predsednike komisij in zdru�enj, da pripravijo analize za 
leto 2010 in plane za leto 2011. Kot ka�e bomo sicer za leto 2010 dosegli rekordne 
prihodke, vendar bo gospodarjenje v 2011 gotovo �e vedno zelo te�ko, zato je potrebno 
načrtovati realne odhodke. 
 
Sklep 186:  
UO AZS se je seznanil z izhodi�či plana za leto 2011 in potrjuje predlagane 
usmeritve s posebnimi poudarki: 
a. Informacijski sistem AZS z novimi spletnimi stranmi 
b. OI London 2012 ( nadaljevanje ) 
c. Projekt mno�ične atletike s partnerji 
 

ter naslednje usmeritve pri porabi finančnih sredstev: 
a. racionalno načrtovanje porabe finančnih sredstev 
b. Izvajanje programa v takem obsegu kot so zagotovljena sredstva                     

(F�O, M��, sponzorji, drugo) 
c. da bodo skladno s strokovnimi izhodi�či programi atletov bolj kot v 

preteklih letih ciljno podprti 
 
Komisije in zdru�enja naj posredujejo analize za leto 2010 ter programe za leto 
2011. 
 
 
AD 10. Razno 
 
Predsednik dr. Peter Kukovica se je prisotnim ob koncu seje zahvalil za zares predano in 
uspe�no sodelovanje, ki se je kazalo na mnogih projektih (EA miting Velenje, 
mednarodni miting Ljubljana, SP Kamnik v gorskih tekih, itd�). Ob tem je poudaril trud 
in delo pisarne AZS. Z delovnega mesta se ob koncu leta poslavlja �iva Kravanja in se ji 
ob tej prilo�nosti v imenu AZS iskreno zahvaljuje za njen trud, po�rtvovalnost in 
energijo, ki jo je vlagala v atletiko v vsem tem času (prisotni so to pozdravili z 
aplavzom). 
Predlaga za oba preostala delavca bo�ičnico ob koncu leta v vi�ini 50% bruto plače. 
 
Ob pogledu na leto 2010 se tako �e enkrat zahvaljuje za ves trud vsem, ki so vlagali 
svojo čas in energijo v atletiko in si hkrati �eli, da bi predvsem klubi pokazali več 
iniciative na terenu. 
 
Ob koncu leta �eli vsem prisotnim in njihovim dru�inam prijazno in srečno ter uspe�no 
leto 2011. 
 
Sklep 187:  
UO AZS potrjuje izplačilo nagrad (bo�ičnica) v vi�ini 50% bruto plače za 
Zdravka Peternelja in Borisa Miku�a. 
 
Seja je bila zaključena ob 17.55.  
Dru�abni del se je nadaljeval v gosti�ču » Krpan », kamor so bili povabljeni vsi prisotni. 
 
Zapisal in uredil: Boris Miku� 
    Atletska zveza Slovenije 
                        predsednik 
                                                                               dr. Peter Kukovica 


