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ZAPISNIK
34. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je bila v sredo
19.10.2011 ob 16.30 uri v prostorih
Atletske zveze Slovenije, Letališka cesta 33c, 1122 Ljubljana
Prisotni: dr. Peter Kukovica-predsednik AZS, mag. Marja Hudej, Janez
Aljančič, Gabrijel Ambrožič, dr. Iztok Ciglarič, Andrej Jeriček, Martin
Steiner, dr. Andrej Udovč, Tomo Šarf, Črtomir Špacapan, mag. Jurij
Novak, Robert Teršek – člani UO AZS
NO AZS: Franc Mikec
Predsednik ZAS: Igor Primc
Opravičeno odsotni: Igor Topole, Dušan Prezelj, Marjan Gorza, dr. Boris Dular, Mitja
Butul
Strokovna služba: Boris Mikuž – direktor AZS, Davor Damjanić – strokovni delavec
Mediji: Darja Ladavac – Delo, Jože Zidar - STA
Pričetek seje: ob 16.30 uri
Predsednik AZS dr. Peter Kukovica je pozdravil vse navzoče in predlagal dnevni red, ki
so ga člani UO AZS vnaprej prejeli. Predlagal je, da se doda 9. točka » Nagrade in
priznanja za leto 2011 » (poroča Gabrijel Ambrožič) ter da se točki 3. in 4. smiselno
združita, prav tako tudi 5. in 6.).
1. Pregled zapisnika 27. redne seje ter zapisnikov 28.,29.,30.,31., 32. in 33. seje
(vse korespodenčne) UO AZS in evidence sklepov 27. redne seje ter
28.,29.,30.,31., 32. in 33. seje (vse korespodenčne) UO AZS
2. Zaposlitev novega strokovnega delavca na AZS
3. Nastop reprezentance na SP Daegu (J. Koreja)
4. Ocena nastopa reprezentance na evropskem ekipnem prvenstvu – Izmir in
nastopi drugih reprezentanc (Savaria pokal, četveroboj, EP mladinci Tallin, SP
Lille, EP U-23 Ostrava, EP gorski teki, WMRA World Long D.M.R. Challenge, SP
gorski teki, BAVI 2011, četveroboj Sarajevo, troboj pionirji)
5. Zaključek sezone 2011 - ocena sezone 2011
6. Izhodišča strokovnega programa 2012 (London 2012, pomladitev
reprezentance, perspektivni mladi atleti, EP Helsinki, SP mladinci - Barcelona,
evropsko ekipno 2013, …)
7. Zimska atletska liga 2011/2012
8. Projekti v teku (infrastruktura – Ljubljana, Kranj, Maribor, Novo mesto, Koper;
10.000 članov, množična atletika, …)
9. Poročilo o trenutnem finančnem stanju
10. Poročilo o realizaciji antidoping programa 2011
11. Sprejem klubov v članstvo
12. Razno
Sklep 230:
UO AZS potrjuje predlagani dnevni red.
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AD 1
Pregled zapisnika 27. redne seje ter zapisnikov 28.,29.,30.,31., 32. in 33. seje
(vse korespodenčne) UO AZS in evidence sklepov 27. redne seje ter
28.,29.,30.,31., 32. in 33. seje (vse korespodenčne) UO AZS – Boris Mikuž
Uvodno obrazložitev je podal Boris Mikuž, direktor AZS. Na zapisnik ni bilo pripomb.
Ker je bil na 27. seji sprejet predlog mag. Jurija Novaka, da se zaprosi za pisno
mnenje FŠO glede črpanja sredstev, je pisni odgovor FŠO z originalnimi zabeležkami
predstavil predsednik AZS dr. Peter Kukovica.
Dokument je osebno predal mag. Juriju Novaku.
Sklep 231:
UO AZS potrjuje zapisnik 27. redne seje ter zapisnikov 28.,29.,30.,31., 32. in
33. seje (vse korespodenčne) UO AZS in evidence sklepov 27. redne seje ter
28.,29.,30.,31., 32. in 33. seje (vse korespodenčne)
AD 2
Zaposlitev novega strokovnega delavca na AZS – dr. Peter Kukovica
(dr. Boris Dular)
Predsednik AZS dr. Peter Kukovica je predstavil novega strokovnega delavca Davorja
Damjanić in se zahvalil dr. Boris Dularju, ki je vodil izbor novega sodelavca.
Davor Damjanić se je na kratko predstavil in izrazil zadovoljstvo nad začetnimi
delovnimi tedni ter prepričanje, da bo sodelovanje potekalo v obojestransko
zadovoljstvo.
Janez Aljančič je menil, da je potrebno novemu delavcu kar se da pomagati pri
uvajanju v kompleksno delo na AZS.
AD 3
Nastop reprezentance na SP Daegu (J. Koreja) – Boris Mikuž, Martin Steiner
AD 4
Ocena nastopa reprezentance na evropskem ekipnem prvenstvu – Izmir in
nastopi drugih reprezentanc (Savaria pokal, četveroboj, EP mladinci Tallin,
SP Lille, EP U-23 Ostrava, EP gorski teki, WMRA World Long D.M.R. Challenge,
SP gorski teki, BAVI 2011, četveroboj Sarajevo, troboj pionirji) – Martin
Steiner, Tomo Šarf, Jurij Novak )
Uvodoma je predsednik AZS dr. Peter Kukovica predstavil uspehe v letu 2011, ki so
bili celo večji kot smo jih optimistično načrtovali (kolajne na SP – Kozmus, mladinske
kolajne – Barbara Špiler, Žan Rudolf, Robert Renner,Tina Šutej, Mitja Kosovelj, …).
Edini slab vtis smo pustili v Izmirju na ekipnem evropskem prvenstvu, a je hkrati že
znano, kako bomo z reprezentanco prišli v prvo ligo, saj je izdelan načrt pomladitve
reprezentance.
Janez Aljančič meni, da je predvsem odnos atletov tisti, ki moti pri nastopu v Izmirju.
Predvsem predstavlja razočaranje nastopanje » Vrhunske atletske selekcije » ter
štafet, ki se niso držale dogovora za kar so odgovorni trenerji. Določeno vlogo vidi
tudi pri klubih.
Tomo Šarf pozdravlja zgodovinski uspeh slovenske atletike.
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Črtomir Špacapan je mnenja, da so visoki rezultati v preteklosti lahko bili tudi
posledica manj ostre kontrole dopinga, na kar se je odzval Andrej Jeriček, ki se s to
razlago ni strinjal. Rezultati in nihanja le teh so posledica več faktorjev (motivacije,
denarja, pogojev, tekmovalnih možnosti, …).
Boris Mikuž je komentar podprl z dejstvi, da je bilo za SP v Lille in za EP v Tallin
doseženih precej več norm od načrta in je bila posledično podpora stroki večja, kar
pomeni tudi finančno večjo podporo atletiki mladih.
Predsednik AZS dr. Peter Kukovica je dejal, da bo AZS še naprej vodila strategijo »
ničelne tolerance glede dopinga » in da bo naslednja seja posvečena klubom in
delovanju le teh ter sodelovanju z AZS.
Sklep 232:
UO AZS potrjuje poročilo o nastopih reprezentance v letu 2011.
AD 5
Zaključek sezone 2011 - ocena sezone 2011 – Martin Steiner
AD 6
Izhodišča strokovnega programa 2012 (London 2012, pomladitev
reprezentance, perspektivni mladi atleti, EP Helsinki, SP mladinci Barcelona, evropsko ekipno 2013, …) – Martin Steiner
Predsednik Strokovnega sveta AZS Martin Steiner je kratko orisal sezono 2011; njene
vrhove ter izjemno bero vrhunskih uspehov. Hkrati je ocenil, da se je » reprezentanca
v Izmiru izločila sama », saj ni nastopila z dovolj žara in borbenosti. Posebej je bila
slabo učinkovita » Vrhunska atletska selekcija ».
Za ne nastope v reprezentanci so v prvi vrsti odgovorni trenerji, kar še bolj izrazito
velja za mlade atlete.
Gabrijel Ambrožič je menil, da je delno vzrok takih nastopov abstinenca atletov na
domačih tekmah (vključno z Mednarodno atletsko ligo) in jim je nastop v
reprezentanci » zgolj formalna izpolnitev obveze ».
Igor Primc je v razpravi podprl pomladitev reprezentance in usmeritev v 2013 glede
ekipne tekme. Sicer pa je potrebno vedeti, da imajo atleti realne težave s poškodbami
in ne morejo nastopati ves čas.
Črtomir Špacapan je menil, da so se tudi že atletski dogodki namnožili do te mere, da
je težko spremljati vse nivoje in nastopati na vseh nivojih tekem (DP, APS, EP, ekipna,
mitingi, ...).
Andrej Jeriček je podprl razmišljanje, da je klub kot osnovna celica ključen za
vzpostavitev vrednostnega sistema glede nastopov za reprezentanco. Ne nazadnje pa
so bila letos na to vezana izplačila.
Tako Robert Teršek kot Igor Primc sta menila, da je potrebno koledar kar najbolje
uskladiti in hkrati je znano dejstvo, da je preveč tekme v prekratkem času, torej je
potreben določen časovni okvir, ki bo daljši kot je sedaj.
Za neaktivnost atletov je potrebno načrtovati ustrezne posledice je menil dr. Iztok
Ciglarič.
Boris Mikuž je pojasnil, da skladno s pogodbami niso bila nakazana sredstva tistim
atletom, ki niso nastopili za člansko reprezentanco v Izmiru in niso nastopili na DP.
Glede špekulacij v zvezi s koledarjem je opravičila težko najti med ali po sezoni, saj so
dokumenti dobili potrditev na vseh organih, ki sooblikujejo koledar AZS.
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Predsednik AZS dr. Peter Kukovica je dejal, da smo s sezono 2011 zelo zadovoljni, ker
predstavlja zgodovinski uspeh, a hkrati je škoda spodrsljaja v Izmiru.
Skrbi nas delo z mladimi v klubih.
V nadaljevanju razprave je predsednik Strokovnega sveta AZS Martin Steiner na
kratko orisal sezono 2012 in cilje ter strategije in dodal še ekipno tekmo v letu 2013.
Posredovano gradivo na sami seji je natančno razložil in se posebej dotaknil »
Vrhunske atletske selekcije », » Mlade atletske selekcije », » Mednarodne atletske lige
» in načinov za doseganje ciljev.
Posebej se je dotaknil štirih viškov sezone 2012: OI LONDON 2012, EP Helsinki, SP
mladinci Barcelona ter SP v dvorani v Istanbulu in predstavil ogrodja reprezentanc za
nastope.
Predsednik AZS dr. Peter Kukovica je na komentar predsednika Strokovnega sveta
AZS Martina Steinerja razložil pogled finančne podpore atletom v letu 2012, ki bo kot
sledi:
- 40% se predvideva fiksnega dela pogodb
- 60% se predvideva gibljivega dela sredstev od pogodb ( vezano na doseganje
ciljev v sezoni )
40% delež pomeni podporo v pripravljalnem obdobju, medtem, ko bodo atleti prejeli
60% le v primeru nastopanja na največjih tekmah.
Za NAJBOLJŠE ATLETE bo AZS skušala zagotoviti sredstva prvega obroka pogodbe že
decembra 2011 ( ob tem je potrebno povedati, da je AZS izplačala obrok v oktobru in
novembru !!).
Drugi obrok za NAJBOLJŠE ATLETE bo AZS skušala zagotoviti v mesecu februarju
2011.
Že sedaj je jasno, da bo glede na gospodarsko in politično situacijo priliv sredstev na
AZS s strani države relativno pozen in komaj verjeten v prvi polovici leta 2012.
Likvidnostno nas čaka naporno leto, zato vabi vse člane UO AZS, da pomagajo pri
iskanju sponzorjev v prihodnjih tednih ali preko leta 2012.
Sklep 233:
UO AZS se je seznanil z oceno sezone 2011 in bo upošteval analizo za
program v letu 2012, ki bo pripravljen tako, da bodo doseženi enaki ali višji
nivoji.
Sklep 234:
UO AZS potrjuje predlagani Strokovni program AZS za leto 2012 z
naslednjimi izhodišči:
- atleti so razvrščeni v projekte London 2012, EP Helsinki 2012, SP
Barcelona in SP Istanbul z namenom zagotovitve ustrezne podpore
treningu
- »Vrhunska atletska selekcija« šteje 6 atletov
- sredstva bo AZS razporedila skladno s pridobivanjem le teh s strani
sponzorjev FŠO, MŠŠ, OKS
- AZS bo dinamiko izplačil planirala na roke, ki atletom omogočajo
neprekinjeno podporo procesu treninga, pri čemer imajo prednost atleti
v programu London 2012
- AZS bo pripravila vse potrebno za podpis pogodb z najboljšimi atleti
(VAS in projekt London 2012) do 15. decembra 2012
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-

izplačila prvega dela iz pogodb bo decembra 2011 in drugega dela v
februarju 2012 v kolikor bo to dovoljevala finančna situacija AZS

Sklep 235:
Za OI London AZS načrtuje 15 atletov, za EP Helsinke 20 atletov ter za SP
mladinci Barcelona 15 atletov in SP dvorana Istanbul 6 atletov.
Sklep 236:
OKS se zaprosi za sestanek v zvezi s projektom OI LONDON 2012 in ustrezno
podporo našim atletom. Sredstva OKS, ki bodo namenjena za program
določenega atleta, bo AZS plasirala na program tega atleta.
AD 7
Zimska atletska liga 2011/2012 – Martin Steiner
Predsednika Strokovnega sveta AZS Martin Steiner razložil koncept » Zimske atletske
lige » (ZAL) in poudari naslednje:
- imamo težave z infrastrukturo
- koncept ZAL bo omogočil atletom in klubom načrtneje usmeriti svoje interese v
zimski sezoni
Prisotni so se s predstavljenim konceptom (pisno gradivo so prejeli na seji) strinjali.
Jože Zidar (STA) je v imenu medijev izrazil veliko zadovoljstvo zaradi pristopa k
omenjenemu projektu, saj mediji tako laže sledijo enotnemu zimskemu konceptu
atletike.
Sklep 237:
UO AZS potrjuje projekt »Zimske atletske lige« in nalaga strokovnemu svetu
AZS, da določi končne strokovne in operativne vsebine (program disciplin) in
nato termine ustrezno uskladi z organizatorji, da se realizacija začne že v
sezoni 2011/2012.
AD 8
Projekti v teku (infrastruktura – Ljubljana, Kranj, Maribor, Novo mesto,
Koper; 10.000 članov, množična atletika, …)
Direktor AZS je poročal o korakih, ki so narejeni na področju množične atletike:
sestanek z partnerji, sestanek s sponzorji, izgradnja spletne strani, priprava predloga
s strani sodelavca Davorja na omenjenem področju.
Ker je to izjemno zahtevno področje, je brez partnerjev nemogoče pričakovati premik.
Pri čemer se je potrebno zavedati, da je to področje, ki » zahteva najmanj enega
zaposlenega », saj je usklajevanje vseh nalog, ki se dotikajo področja množične
atletike nemogoče kvalitetno pokriti s tremi zaposlenimi na AZS, ki so ob vsakem
projektu ali ideji » prvi, ki naj bi podprli nov projekt ».
Poseben segment so vključevanja novih članov (individualnih), kar je potrebno
ustrezno predvideti z akti AZS.
Gabrijel Ambrožič predstavi izdelavo informacijskega sistema ter spletne strani.
Čeprav podjetje HAL zamuja z izdelavo pa pričakujemo zagon nove spletne strani do
15. decembra 2012.
Predsednik dr. Peter Kukovica posebej poudari pričakovanja sponzorja ASICSA, ki so
vezana tudi na prodajo na trgu in tako tudi povezana z množično atletiko.
Prisotne je seznanil z srečanjem 18. oktobra med AZS in ASICSOM, ki sta se ga s
strani AZS udeležila predsednik dr. Peter Kukovica in direktor Boris Mikuž, (povabljen
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je bil tudi Dušan Prezelj, vendar se je opravičil zaradi odsotnosti v tujini) ter s strani
ASICS g. Bernhard Lemmerer in g. Semiko Marucelj.
Linija za OI London je dogovorjena in po pisnih zagotovilih OKS (dokument, ki ga je
predstavil Boris Mikuž), bodo atleti nastopali v ASICS tekmovalni opremi na OI
LONDON 2012.
V razpravi je bil izpostavljen slab tisk na nekaterih delih opreme ASICS, za kar je bil
odgovoren ASICS.
Sklep 238:
O AZS imenuje glede na obseg projekta (Množična atletika) delovno skupino
v sestavi:
dr. Boris Dular (predvsem statutarni del)
Davorin Damjanić
Zdravko Peternelj
Boris Mikuž
Delovna skupina pripravi potrebna izhodišča.
AD 9
Nagrade in priznanja za leto 2011 - dr. Boris Dular
Gabrijel Ambrožič je na kratko predstavil predloge komisije za priznanja ter nov
dokument, na osnovi katerega je bil izbran » Naj klub 2011 ». Dokument seveda ni
popoln, zato vabi k predlogom za optimiziranje dokumenta.
Tomo Šarf je menil, da bi glede na dosežke bila do priznanja upravičena tudi Lea
Einfalt, na kar je Ambrožič pojasnil, da so se v vseh primerih držali veljavnih
dokumentov in da je bila razprava na to temo.
Dr. Iztok Ciglarič ima pri ZLATIH PLAKETAH pri nagrajencu št. 4 ločeno mnenje in ne
podpira nagrade zanj.
Sklep 239:
UO AZS potrjuje predlagan dokument (Pravilnik o nagradi - » NAJ KLUB »)
ter seznam nagrajencev za nagrade in priznanja AZS za leto 2011.
AD 10
Poročilo o trenutnem finančnem stanju – dr. Peter Kukovica
Dr. Peter Kukovica je predstavil trenutno finančno stanje ter še enkrat kolegom
predlagal, da se angažirajo za pomoč pri iskanju čim več finančnih sredstev za AZS.
Hkrati prosi za realen pogled na odhodkovni strani, saj mora AZS skrbeti za
obvladovanje likvidnostne situacije.
Direktor AZS Boris Mikuž je pojasnil, da se planira le 70 % sredstev s strani MŠŠ in
FŠO glede na leto 2012, zato je potrebno k finančnemu načrtu za leto 2012 pristopiti
skrajno racionalno.
Sklep 240:
AZS se je seznanil s trenutnim finančnim stanjem in nalaga direktorju AZS,
da skupaj s skrbniki izpolnjuje finančni plan AZS v skladu z letnim načrtom.
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AD 11
Sprejem klubov v članstvo – Boris Mikuž
Direktor AZS Boris Mikuž je prisotne seznanil z dvema popolnima vlogama za članstvo
v AZS.
Sklep 241:
UO AZS na osnovi popolnih dokumentov potrjuje sprejem AK Medvode in AD
Piran v AZS.
AD 12
Poročilo antidoping komisije o realizaciji letnega plana 2011 – dr. Tadej
Malovrh
Zaradi odsotnosti ( bolezen ) dr. Tadeja Malovrha je izpolnjevanje Antidoping
programa pojasnil direktor AZS Boris Mikuž.
Sklep 242:
UO AZS potrjuje poročilo Antidoping komisije AZS za obdobje januar –
september 2011.
AD 13.
Razno
Predsednik ZATS Andrej Jeriček je vse povabil na kongres ZATS, ki bo 04. – 06.
novembra 2011 na Bledu.
Seja se je zaključila ob 19.55.

Zapisal in uredil:
Boris Mikuž

Atletska zveza Slovenije
predsednik
dr. Peter Kukovica
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