
ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE        
Vodnikova cesta 155 
1000 Ljubljana             
  

ZAPISNIK 
 

38. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je bila v sredo 19.decembra ob 17.00 uri v   prostorih M-hotela  
Derčeva 4,  1000 Ljubljana    

 
 Prisotni: dr.Peter Kukovica-predsednik, Janez Aljančič-podpredsednik, Gabrijel Ambrožič, mag.Marjan Hudej, mag.Jurij 
Novak, Martin Steiner, Tomo Šarf,  Črtomir Špacapan, Marjan Štimec, Robert Teršek, Anton Majcen  - člani UO AZS  
     
Opravičeno odsotni: Dušan Prezelj, dr. Boris Dular, Andrej Pengov,  Igor Topole, Andrej Jeriček  
Novinarji:  
Ostali prisotni: Franc Mikec član NO AZS, Primc Igor -Vrhunska selekcija, 
 Strokovna služba: Boris Mikuž, Zdravko Peternelj, Živa Kravanja 
Predsednik dr. Peter Kukovica, je  vse prisotne pozdravil in jih seznanil z gradivom in predlaganim dnevnim redom.  
Prisotnih je bilo 9 od 16 članov UO AZS. V skladu s 36. členom Poslovnika o delu UO AZS je bil UO AZS sklepčen in je 
veljavno odločal, ker je na seji bilo prisotnih več kot polovica članov. 
Predlog dnevnega reda: 

1. Pregled zapisnika 36. seje UO AZS in realizacije sklepov ter pregled zapisnika 37. korespodenčne seje UO AZS in 
pregled sklepov – poroča B. Mikuž 

2. Strokovna ocena sezone 2007 in strokovna izhodišča v sezoni 2008 – poroča Martin Steiner 
3. Projekt POI PEKING 2008 – poroča Martin Steiner 
4. VRHUNSKA SELEKCIJA – poročilo o delu v letu 2007 - poroča Igor Primc 
5. Obveznosti do pogodb z atleti – poroča Boris Mikuž  
6. Revija » ATLETIKA » - poroča Jurij Novak 
7. Razpisi – potrditev sprememb – poroča Gabrijel Ambrožič 
8. Sprejem novih članov v AZS – poroča Boris Mikuž 
9. Izhodišča programa 2008 – poroča dr. Peter Kukovica 
10. Pobude in predlogi članov UO AZS 
 - ekipno prvenstvo Evrope v atletiki ( Martin Steiner ) 
 - kadrovske zadeve ( Martin Steiner ) 
 - pobuda KA AZS ( Tadej Malovrh ) 
          - oprema / informacija za UO AZS ( Boris Mikuž ) 
11.    Razno  

 
 
Predsednik je predlagal spremembo dnevnega reda , da se točka 9. obravnava pod točko 2. strokovna ocena sezone 2007. 
In deseta ter enajsta postaneta 9. in 10. 
Vsi prisotni člani so predlagane spremembe potrdili. 
 
SKLEP 314: 
Prisotni člani  UO AZS / 9 / so potrdili  dnevni red s predlaganimi spremembami. 
 
AD1. Pri pregledu zapisnik 36.redne in 37.korespondenčne seje ni bilo pripomb. 
Predsednik je dal obrazložitev na predlagano imenovanje predstavnika AZS v Svet Fundacije za šport, vezano na  37. 
korespondenčno sejo. Gabrijel Ambrožič ni bil izbran.  Gabrijel Ambrožič  je obrazložil, da je šlo za zaprto listo, ki je bila 
predhodno dogovorjena in seveda tudi potrjena. 
Vezano na kategorizacijo  pa predlog AZS  ni bil obravnavan na nobenem organu OKS. ( OVŠ, IO OKS ) Glede na sedanji 
predlog OKS naš atlet  Matic Osovnikar preide  iz svetovnega v mednarodni razred; torej » nazaduje » za razred. 
 
SKLEP 315: 
Prisotni člani  / 9 / UO AZS  so potrdili zapisnik 36. redne seje UO AZS in zapisnik 37. korespodenčne seje. 

 



AD  2. O Strokovni oceni sezone 2007 in strokovna izhodišča v sezoni 2008 je poročal predsednik Strokovnega sveta 
            Martin Steiner. 
Atletska sezona 2007 je najuspešnejša sezona v zgodovini slovenske atletike: 

o po rezultatskih dosežkih 
o po pojavljanju v medijih 
o po ponovnem preboju na TV ekrane 
o po organizacijskem in projektnem delovanju 

TEKMOVALNI DEL SEZONE: 
o trije vrhovi: EP v dvorani za člane / članice (Birmingham), Evropski pokal državnih reprezentanc (Milano), SP na 

prostem (Osaka) 
o štirje »vršički«: SP za ml. mladince / mladinke (Ostrava), EP za mladince / mladinke (Hengelo), EP za ml. člane / članice 

(Debrecen), Olimpijski festival evropske mladine (Beograd) 
o meddržavna srečanja z nastopi reprezentanc 
o domača tekmovanja (posamična, pokalna in ekipna prvenstva v dvorani in na prostem) 
o mednarodna atletska liga (8 mitingov) 

KRATKA SINTEZA 
86 atletov je doseglo norme za SP, EP, Univerziado in OFEM ter na teh tekmovanjih tudi nastopilo. Dosegli so 28 finalnih 
uvrstitev in osvojili 7 medalj – Č E S T I T A M O ! 
Starostni razpon udeležencev in nosilcev kolajn je velik – od mlajših mladincev do članov. 
To je pomemben podatek, ki nam omogoča kontinuiteto uspehov v bodoče. 
SLOVENSKA ATLETIKA je številka 1 med slovenskimi športi v letu 2007: 

o v veliki meri gre zahvala večjemu financiranju s strani AZS, ki pospešeno vlaga v razvoj atletov posredno in 
neposredno 

o viri financiranja slovenskih atletov neposredno: 
o pogodbe AZS (31 atletov) 
o sredstva NPE (cca 120 atletov) 
o vrhunska selekcija (10 atletov) 
o mednarodna atletska liga (20 atletov) direktno 
o nagrade za reprezentančne nastope 
o nagrade za finala in medalje 
o nagrade trenerjem 
o medicinska pomoč 
o udeležba na mednarodnih tekmah 
o oprema 

 
Grob izračun pokaže, da je bilo v letu 2007 v podporo in razvoj programov slovenskih atletov vloženo preko 400.000,00 €. 
 
MEDNARODNA ATLETSKA LIGA 

o tretja sezona, odkar smo ustanovili ligo 
o dosegamo 4 osnovne cilje, ki smo jih zapisali ob ustanovitvi lige: propagiranje, kvaliteta, koledar, finance 
o izvedli smo 8 mitingov in DP in APS, ki so šteli za točkovanje mednarodne lige 
o prvič smo direktno prenašali tekmovanja preko TV 
o izplačali smo vse obveznosti iz naslova nagrad (tako AZS kot organizatorji) 

MLADA SELEKCIJA 
o ustanovljena je bila Mlada selekcija, za slovensko atletiko eden najpomembnejših projektov 
o definirana je poimensko, postavljeni so vstopni in izstopni kriteriji 
o vodja je prof. Henrik Omerzu, trener v AK FIT Brežice 
o pretočnost – prehodnost atletov v obe smeri (ven – noter) je vsakoletna, kar zagotavlja visoko frekvenco reagiranja 

na vse spremembe, kar je pri mladih atletih zelo pomembno 
o cilji mladih atletov so norme in nastopi na velikih tekmovanjih (POI, SP, EP, UNI, OFEM), finala in medalje 

 
VRHUNSKA SELEKCIJA 

o deluje prvo leto 
o delo z vrhunskimi atleti je zahtevno in občutljivo, zato izpeljava programov in skupnih ciljev zahteva permanentno 

spremljanje 
o več o delu in načrtih bo povedal vodja Igor Primc 

 



REPREZENTANCE 
o nastop na evropskem pokalu državnih reprezentanc je bil uspešen (2. mesto moški – najbolje do sedaj in 5. mesto 

ženske (z veliko smole) 
o problem v vseh reprezentancah (posebno mlajših) je nastop za izbrano vrsto 
o štafete, kljub dobrim šprinterjem, ne uspevajo. Trenerji bodo morali odločilno prispevati k treningu in sestavi štafet 

ZAKLJUČEK 
Uspehov je veliko, vendar bo potrebno v prihodnje (drugo leto in v srednjeročnem obdobju) veliko dela posvetiti 
uravnoteženosti rezultatov v slovenski atletiki (povprečki desetoric kažejo nazadovanje) in posledično tudi organiziranosti 
stroke, ki jo bo potrebno prilagoditi vse večjim zahtevam atletike in atletov. 
 
V nadaljevanju je predsednik Strokovnega sveta Martin Steiner na kratko orisal strokovna izhodišča za leto 2008.    
Atletska sezona 2008 je olimpijska in vse bo v znamenju POI Peking, tako pred igrami kot tudi po igrah. 
TEKMOVALNI DEL SEZONE: 

o SP v dvorani (Valencia, 7.- 9. marec) 
o SP za mladince / mladinke (Bydgoszcz, 8.- 13. julij) 
o Evropski pokal državnih reprezentanc (Istanbul, 21.- 22. junij) 
o POI (15.- 24. avgust) 
o mednarodna atletska liga (AUT, CRO, HUN, ITA) 
o meddržavna srečanja z nastopi reprezentanc 
o domača tekmovanja (posamična, pokalna in ekipna prvenstva v dvorani in na prostem) 

SVETOVNO PRVENSTVO V DVORANI 
Udeležba slovenskih atletov na SP v dvorani ne bo tako številna kot bi lahko bila. Vendar nismo brez možnosti za medaljo 
(Šestak, Vodovnik,....). Vzrok manjše udeležbe so vsekakor POI in v zvezi s tem tudi načrtovanje forme. Norme v tem 
trenutku izpolnjujejo: Osovnikar Matic (60m), Zlatnar Damjan (60m ovire), Vodovnik Miroslav (krogla), Ottey Merlene (60m), 
Langerholc Brigita in Čeplak Jolanda* (obe 800m), Roman Sonja (800m, 1500m) in Šestak Marija (troskok). 
SVETOVNO PRVENSTVO ZA MLADINCE in MLADINKE 
V letu 2007 je izjemno nadarjena generacija mlajših mladincev in mladink uspešno nastopila na SP za mlajše mladince in 
mladinke ter na Olimpijskem festivalu evropske mladinke. Na teh tekmovanjih so tudi osvajali medalje. Novo priložnost za 
dokazovanje bodo imeli že na SP za mladince in mladinke. Normo za nastop v tem trenutku že imajo: Bogovič Tomaž 
(kladivo), Mihalinec Maja (100m), Strajnar Sara (100m, 100m ovire), Rebernik Liona (200m), Bratkič Maja (daljina, troskok) in 
Špiler Barbara (kladivo). Zelo blizu izpolnitve norm je še cca 10 mladincev in mladink. 
POLETNE OLIMPIJSKE IGRE 

o 16 atletov že ima normo, 27 jih je na širšem spisku kandidatov 
o ob ugodnem razvoju dogodkov bo to najštevilčnejša udeležba do sedaj 
o projekt je že v polnem teku in zahteva vsakodnevno spremljanje na vseh segmentih. Zelo pomembno je, da se glede 

na sklep UO AZS natančno razdelijo naloge in odgovornost med pisarno AZS – strokovnim svetom, v izogib 
nejasnostim, ki so nastale pri izvajanju projekta SP na prostem (Osaka). 

EVROPSKI POKAL DRŽAVNIH REPREZENTANC 
o pomembno tekmovanje za slovensko atletiko – izpad bi se negativno odražal v širši športni javnosti, kar bi lahko 

imelo tudi negativne posledice pri sponzorjih 
o tekmovanje bo zadnjič potekalo po starem modelu 
o na osnovi tablic IAAF (madžarske tablice) bodo za leto 2009 formirane skupine 12+12+ 8 
o izredno pomembno bo, da najboljši nastopajo v dveh disciplinah in štafeti zaradi zbira točk, ki pomenijo uvrstitev v 

eno od omenjenih skupin 
o uvrstitev v prvo elitno skupino bi pomenila lep uspeh slovenske atletike na ekipnem področju – po izračunih imamo 

določene možnosti 
MEDNARODNA ATLETSKA LIGA 

o vsi lanski organizatorji so tudi za sezono 2008 prijavili mitinge za mednarodno ligo 
o ligo bomo razširili na sosednje države (AUT, CRO, HUN, ITA), sestanek se načrtuje januarja v Sloveniji 
o predvidevajo se 3 direktni TV prenosi, reportaže in daljša javljanja v okviru dnevno-informativnih oddaj. Vse 

omenjene oddaje bo realizirala TV Slovenija, kar pomeni večjo kvaliteto in seveda tudi prihranek pri denarju. 
MLADA SELEKCIJA 
To bo prvo leto delovanja te selekcije. Potrebno bo skrbno spremljati delo posameznikov in selekcije kot celote. V naslednji 
sezoni je potrebno projekt na osnovi izkušenj iz prakse še nadgraditi. 
VRHUNSKA SELEKCIJA 
V olimpijskem letu so želje in cilji atletov naravnani na POI. Pričakovanja javnosti so velika, cilji atletov visoki. Cilj selekcije je 
vsaj ena medalja in tri do štiri finalne uvrstitve. Individualne cilje za vsakega posameznika bo podal Igor Primc. 



PROJEKTI 
Leto 2008 bo vsekakor tudi leto projektov (Kozmus, Osovnikar, Vodovnik, Langerholc, Šestak, Zlatnar, Žumer, Prezelj itd.). 
Projekti so posledica dobrih rezultatov  v sezoni 2007 in podpirajo visoke cilje v sezoni 2008. Pričakovanja naših atletov na OI 
2008 so upravičeno visoka. S projektnim delom želijo načrtno, sistematično in kompleksno vplivati na svoje rezultate in se 
med drugim  izogniti naključjem, ki bi lahko negativno vplivala na realizacijo zastavljeni ciljev. AZS mora do vseh projektov 
zavzeti enako stališče - pomagati v okviru organizacijskih, finančnih in logističnih potencialov, s katerimi razpolaga. Takšno 
odločitev je na svoji zadnji seji sprejel tudi strokovni svet AZS. 
ZAKLJUČEK 
Predlagam, da se v mesecu januarju na seji UO AZS obravnava širša problematika dogajanja v slovenski atletiki (tekmovalni 
del, uravnoteženost rezultatov, organizacija stroke) in na osnovi zaključkov tudi ukrepa. 
Menim, da bo potrebno pozornost posvetiti velikemu razponu v rezultatih – od svetovno veljavnih do skoraj rekreativnih 
(nazadovanja povprečka deseteric). Ugotavljamo, da nimamo več normalne razpršitve – nimamo sredine. 
Prav gotovo bo potrebno razmisliti tudi o ustreznejšem organiziranju stroke, ki bo sposobna slediti vse večjim zahtevam in 
potrebam slovenske atletike in atletov. 
 
Sklep št.316 
V mesecu januarju se na seji UO AZS poda temeljita analiza stanja v slovenski atletiki in se potegnejo ustrezni 
zaključki.  
 
Sklep št. 317 
UO AZS se je seznanil s s strokovno oceno sezone 2007 in strokovnimi izhodišči za leto 2008. 
Vsi prisotni člani UO AZS / 10 / (prihod Toma Šarf ob 17.30 ) so soglasno potrdili zgoraj predlagana sklepa. 

 
AD3. Projekt POI PEKING 2008 – je poročal Martin Steiner 
          POROČILO O OBISKU IN OGLEDU OLIMPIJSKIH OBJEKTOV V PEKINGU IN YAN-TAIU 

- Od 1. do 6. decembra sem z delegacijo OKS obiskal Peking z namenom in nalogo, da s e seznanim s pogoji bivanja 
in si ogledam objekte, kjer se bodo naši atleti pripravljali na O. 

- POTOVANJE je potekalo brez večjih težav, vendar so bile čakalne dobe na letališčih predolge (Frankfurt). Po 
zagotovilu predstavnika OKS bodo skušali najti boljše povezave in tako skrajšati čas potovanja. 

- Po prihodi v Peking smo odpotovali v Yan -Tai, mesto, kjer se bodo slovenski športniki pripravljali (aklimatizirali) na 
igre. 
Yan -Tai leži ob morju in je od Pekinga oddaljen 1 uro in 20 minut vožnje z avionom. Zaradi obmorske lege ima 
primernejšo klimo kot Peking. Mesto je veliko, z okolico ima  6 milijonov prebivalcev, vendar tega zaradi razsežnosti 
ni čutiti. Povprečna temperatura v času našega bivanja bo med 25 in 30ºC. V zraku je bistveno manj prašnih delcev 
in smoga kot v Pekingu. 

         - BIVANJE. Za slovenske športnike je rezerviran hotel Golden Gulf, ki ima 5* in nudi vse   potrebno udobje. Oddaljen 10 
do 15 min vožnje z avtobusom od športnega centra, kjer so vsi športni objekti. Športniki bodo nastanjeni v 
dvoposteljnih sobah. 

         - PREHRANA. Izbira prehrane bo prilagojena potrebam in navadam športnikov (evropska   kuhinja). Razmišlja se, da bi 
peljali s seboj kuharja iz Slovenije. 

         - ŠPORTNI OBJEKTI. To je moderen športni center, ki ima atletske stadione, bazene, najmodernejše fitnes naprave, 
dvorane za igre, večnamensko dvorano, strelišča itd. 

         - ATLETSKI STADIONI:  
 Glavni stadion – 8 stez, podlaga mondo, 2 x višina, daljina, troskok, palica. Tri steze pokrite – 

potekajo pod tribuno, osvetljen z reflektorji, možnost večernega treninga. 
 Pomožni stadion – 8 stez, podloga umetna, skakališča , daljina, troskok, palica, višina. 
 Stadion za mete  - možnost treninga vseh metov. Postavljene zaščitne mreže. 

Vsi stadioni in oprema na njih ustrezajo standardi IAAF. 
-    URNIK TRENINGOV 

Vsak dan dvakrat – dopoldne od 9. do 12, popoldne od 16. do 19.  
Vse ostale želje izven teh terminov je potrebno javiti organizatorju. 

-    ORODJA – REKVIZIT -  Atletski kompleks je opremljen z vsemi orodji in rekviziti, ki so potrebni za izvajanje treninga 
(ovire, blazine, diski, krogle, kladiva itd.) Letos so organizirali prvenstvo pokrajine v atletiki. 
-    DODATNE ZAHTEVE – 2 kompleta za dvigovanje utež,i s pripadajočo opremo (utežarna). Različne rekvizitov za 
izvajanje treninga. Zahteva je bila vstavljena v tekst pogodbe, ki so jo podpisali predstavniki OKS in mesta Yan -Tai. 

 



Drugi del našega obiska je bil namenjen obisku organizacijskega komiteja OI v Pekingu. Ogledali smo si olimpijsko vas, ki je 
10 minut oddaljena od glavnega stadiona. Olimpijska vas bo odprta mesec dni. Otvoritev bo 27. julija 2008. 
Slovensko zastopstvo bo v Peking potovalo v dveh skupinah, in sicer 4. 8. in 9.8. Glede na začetek atletskih tekmovanj 
(15.8.) je potrebno prilagoditi odhode dnevom nastopov naših atletov. 
SLOVENSKA HIŠA bo organizirana in odprta v Pekingu in namenjena potrebam OKS in VIP gostom (predsedniki večjih 
zvez). 
SPREMSTVO – Skladno s pravili nam na število športnikov pripada 55% spremljevalcev (vodja, zdravniki, fizioterapevti, 
trenerji). Možne bodo tudi kombinacije (fizioterapevt, maser, zdravnik) eden za več reprezentanc. To nam omogoča večje 
število spremljevalcev. Seveda samo v primeru, da ni na škodo naših tekmovalcev. 
OSEBNI TRENER – omogočena bo udeležba osebnih trenerjev, vendar na strošek zveze, bivanje izven slovenske vasi, 
akreditacija za ogrevalni prostor in dostop na stadion. 
 
SKLEP 318: 
UO AZS se je seznanil s poročilom predsednika Strokovnega sveta o projektu POI PEKING 2008. 
Vsi prisotni člani / 11 / ( prihod Marjana Hudeja ob 18.00 ) so soglasno potrdili  podano poročilo. 
 
AD4. VRHUNSKA SELEKCIJA – poročilo o delu v letu 2007 je podal  Igor Primc 

 
Menim, da je ustanovitev vrhunske selekcije v smislu doseganja odličnih rezultatov in uvrstitev že obrodila nekaj sadov. Dobil 
sem občutek, da bolje dihajo skupaj in se na nek način krepijo v samozavesti in skušajo dosegati svoje najboljše rezultate 
sezone na največjih tekmovanjih, kar je tudi eden od glavnih ciljev te selekcije. Kar sedem atletov-inj od desetih je na SP-ju in 
EP-ju doseglo svoj najboljši ali drugi najboljši rezultat sezone, kar je dokaz, da so se optimalno pripravili za omenjena 
tekmovanja in so veliki potenciali za bodoče vrhunske izide. Nekaj rezultatov je bilo tudi slabših od pričakovanih, vendar 
bomo stvari analizirali in skušali napake popraviti. Selekcijo kot celoto bi ocenil z visoko oceno (4+). 
 
2.Vstopni in izstopni kriteriji 
Vstopni kriteriji so postavljeni dovolj visoko, na kar kaže podatek, da nimamo v letošnjem letu nobenega novega člana 
selekcije. Ena atletinja po postavljenih kriterijih izpade iz selekcije, ena pa je v začasnem suspenzu proti-dopinške komisije. 
Novih članov selekcije zaenkrat ni, sta pa se dva atleta zelo približala postavljenim kriterijem (Zlatnar, Roman). 
 
3.Financiranje selekcije 
Že lani sem razmišljal o različnem financiranju članov glede na njihove rezultate ali uvrstitve, vendar do dogovora ni prišlo. Po 
koncu sezone sem imel razgovore s člani vrhunske selekcije. Zelo so enotni in se strinjajo, da bi tudi letos vsi dobili enake 
deleže. Pred nami je Olimpijsko leto, in kot smo že slišali iz ust večine od njih, imajo zastavljene zelo visoke cilje. Predlagam, 
da jim za leto 2008 povišamo znesek sredstev na 6.000 € (lani 5.000 €). Obstaja še opcija, da bi lahko razvrstili financiranje v 
največ tri razrede. Nosilci medalj bi bili v najvišji kategoriji za delitev sredstev, uvrstitev v finale bi razvrstili v drugo kategorijo 
ter ostale člane z normami B za obstanek ali A normo za prihod v selekcijo v tretjo kategorijo.  
Predlagam razdelitev sredstev po enakem ključu kot lani. 
 
4.Promocija  
Na področju promocije je bilo nekaj akcij kot je novinarska ob podpisu pogodb, obiski članov selekcije na regionalnih in 
državnih tekmovanjih ter delitev kartic za mlajše kategorije. V dogovorih smo bili za izdelavo koledarja, vendar se zanj nismo 
odločili, predvidenih pa tudi ni bilo dodatnih sredstev. Odločitev o izdelavi le-tega prestavljamo na naslednje leto. Člani 
selekcije so se kar redno odzivali na vse akcije, nisem pa jih hotel preveč obremenjevati med treningom. V planu so bile še 
morebitne akcije s sponzorji, vendar do dogovora z  Primorjem kot edinim sponzorjem selekcije ni prišlo. 
V prihodnje me zagotovo čaka veliko dela predvsem na pridobivanju sponzorjev, saj so bili vsi letošnji poizkusi do sedaj 
brezuspešni. Lahko bi še izboljšali prepoznavnost selekcije v smislu posebne opreme selekcije, s katero bi se pojavljali na 
dogovorjenih akcijah. To je bila že ideja za letos, vendar je bilo že dovolj težav z opremo za SP. 
 
5. Cilji v letu 2008 
Osnovni cilji za leto 2008 so že zapisani v samem programu selekcije in sicer vsaj ena medalja in tri do štiri finalne uvrstitve. 
Nekaj težav bo z napovedanimi cilji v dvoranski sezoni, saj polovica selekcije (Osovnikar, Kozmus, Langerholc, Javornik) v 
dvorani ne nastopa, ali pa ne planirajo dvigovati forme v smislu doseganja visokih uvrstitev. Drugo leto so na sporedu 
Olimpijske igre, kar posledično pomeni, da bodo atletinje in atleti imeli še večjo motivacijo za doseganje visokih ciljev v poletni 
sezoni. Cilji posameznih članov selekcije bodo znani po natančnejših razgovorih z njimi po potrditvi vrhunske selekcije za leto 
2008.  
 



Vsebina podpore posameznemu atletu: 
 
1. Načrtovanje trenažnega procesa: 
V večini so atleti in njihovi trenerji nadaljevali zastavljene programe brez pomoči tujih strokovnjakov. Langerholčeva od 
predlani sodeluje s trenerjem iz hrvaške Milovanom Savičem, Čeplakova je nadaljevala ustaljeno sodelovanje s trenerji iz 
tujine, delno pa sodeluje tudi Prezelj Rožle z skakalcem iz Srbije Dragutinom Topičem. 
2. Organizacija priprav: 
Atleti in atletinje selekcije so večinoma trenirali po nacionalnih programih na že znanih lokacijah glavnih trenerjev. Lani se je 
samo Langorholčeva odločila za novo lokacijo v Južni Afriki (Potchestfroom) in bila zelo zadovoljna z pogoji za trening. 
Osovnikar Matic se je pridružil ekipi Srdjana Djordjeviča na pripravah v Californiji. Letos je nekaj atletov in atletinj iz selekcije 
(Langerholz, Šestak, Osovnikar) že na decembrskih pripravah v Južni Afriki, kar kaže na željo po skupnih pripravah, kar je 
tudi zapisano v programu. Želje po treningu v Belorusiji ima tudi Primož Kozmus, ki bi rad treniral skupaj z Tihonom. Navezo 
poskušamo organizirati prek Olimpijskega komiteja, ki v svojih programih ponuja tovrstne povezave. 
3. Medicinska podpora   
Ponujeno podporo Atletske zveze na Golniku so koristili Šestak Marija, Prezelj Rožle, Langerholz Brigita, Ottey Merlene, 
Čeplakova je bila v dogovoru. Za Javornikovo je preveč oddaljena. Osovnikar je sodeloval z dr.Knapom, Kozmus in Vodovnik 
pa z dr.Stokom. Atleti so zadovoljni z oskrbo na Golniku, kirurška oskrba in diagnostika pa bi v nekaterih primerih lahko bila 
hitrejša. Na željo atletov iščemo še dodatnega kirurga (ortopeda), da bi hitrost rehabilitacije po poškodbi še izboljšala.  
 
4.Fizioterapija, Masaža 
Atleti so imeli povečini urejene tovrstne usluge z Halidovo ekipo, ki sodeluje po celi Sloveniji ali pa že z dotedanjimi maserji. 
Problem je imel Vodovnik, ki ga je sedaj rešil na Rogli in pa atleti v Ljubljani, katere je masirala Darja Šoba. Darja zaradi 
rojstva otroka nekaj časa ni bila na delu. Kasneje so se dogovorili za zamenjavo, sedaj pa je zadeva že urejena, saj Darja 
ponovno  masira. Fizioterapija je tudi potekala solidno v sodelovanju z Halidom Nasifom. 
5.Dietetika 
V tem segmentu so člani selekcije nadaljevali delo s strokovnjaki, ki so jim že pomagali v preteklosti, zato ni bilo potrebno 
iskati novih.  
6.Testiranja  
Tu sem opravil kar precej sestankov in telefonskih razgovorov, da smo začeli z novimi in že ustaljenimi testiranji na Fakulteti 
za šport. Sodelavci fakultete so bili zelo željni dela z vrhunskimi atleti. Na testiranjih v dogovoru z dr.Čohom in Stankom 
Štuhcem (labotratorij za kinematično analizo) so sodelovali Šestakova, Kozmus, Osovnikar, Vodovnik in Langerholčeva. 
Večina selekcije je izkoristila tudi krvne preiskave, katere poznamo že iz dolgoletnega sodelovanja s fakulteto. Tudi v 
naslednjem letu se bo tovrstno sodelovanje nadaljevalo, saj so nekateri trenerji uvideli, da se s pomočjo raznovrstnih testov in 
primerjalnih analiz lahko  doseže boljše rezultate.  
 
SKLEP 319: 
 Vsi prisotni člani / 11 / UO AZS so potrdili poročilo o delovanju VRHUNSKE SELEKCIJE za leto 2007. 
 
Ad.5. O obveznosti do pogodb z atleti  je  poročal Boris Mikuž  
Vse obveznosti do atletov, ki so pogodbeno vezani so bile do izplačila tretjega obroka poravnane. Poročilo  vezano na četrti 
obrok izplačila, je pravočasno oddala le atletinja Helena Javornik.  
V razpravi je bilo podano mnenje naj se še enkrat preveri datume in nato izplača četrti del tistim, ki so pravočasno oddali 
poročilo. Posebej naj bo pisarna pozorna na datum 01.10 in 02.10., če so poročila prispela po pošti. 
 
 
Sklep št. 320 
Vsi prisotni člani UO AZS / 11 / so  potrdili poročilo in sklep o izplačilu na osnovi zgoraj navedenega.  
 
Ad. 6. Revija » ATLETIKA » - o konceptu je poročal mag.Jurij Novak 
Revija Atletika je strokovno glasilo Atletske zveze Slovenije. Vodi jo Uredniški odbor, ki se je zadnjič preoblikoval aprila 2005. 
Odgovorni urednik je mag.Jurij Novak, urednik je Danial Levski, namestnik Marjan Žiberna (to je operativni del uredništva) 
ostali člani so: Janez Penca, Beno Piškur in Zdravko Peternelj. Oblikovanje in prelom izvaja Media terra d.o.o., tiskarja smo 
večkrat menjali, nazadnje je bila to firma Present. 
 
Predviden je izid šestih številk letno, vendar so praviloma izhajale po tri dvojne številke, v zadnjih dveh letih pa smo pripravili 
po štiri revije letno, dve enojni in dve dvojni številki. Obseg je bil v dvojnih številkah 54 strani, od tega 32 strani strokovne 



priloge in 22 strani splošnega dela, prostora za oglase in naslovnic. Enojne številke so imele po 32 strani, od tega 16 strani 
strokovne priloge in 16 strani splošnega dela.  
 
Stroške izdajanja pokriva v večji meri Fundacija za šport, ki po določilih razpisa zagotavlja le izdajo strokovne priloge, razliko 
za splošni del revije mora kriti AZS. Stroški tiska so se v zadnjih treh letih podvojili, delež za honorarje avtorjev pa je ostal 
skoraj enak. Stroški zadnje enojne številke so bili 2430 € od tega 990 € za honorarje in 1440 € za oblikovanje in tisk. Zadnja 
dvojna številka je stala 3986 € od tega 1670 € za honorarje in 2316 € za oblikovanje in tisk.  
 
Imeli smo že več neuspelih poskusov, da bi s trženjem revije povečali njen splošni del in tiražo, vendar to zahteva 
profesionalen pristop, ki ga člani uredništva ne zmorejo. Nazadnje sta to obljubila gospoda Špacapan in Cantaruti, vendar se 
to ni zgodilo. 
 
Revija se tiska v 1000 izvodih. Po posebnem ključu jih brezplačno razdelimo vsem atletskim klubom, dobijo jih vsi člani 
organov AZS, sponzorji, avtorji in cca 40 posamičnih naročnikov. V preteklosti smo že poizkusili, da bi se revijo prodajalo v 
kioskih DELA, vendar to ni uspelo, zato smo ostali pri sedanji tiraži in distribuciji. 
 
Urednik ima največ dela s pridobivanjem strokovnih člankov za sredico revije, saj imamo pri nas zelo malo piscev. Pri tem 
moramo skrbeti tudi za uravnoteženo zastopanost posameznih disciplin. Stalna rubrika strokovnega dela je: Kako trenira ... 
(eden od naših boljših atletov). Kljub očitkom, da ima strokovni del premalo bralcev, ga poznavalci pohvalijo in ugotavljajo, da 
je kakovost primerljiva s podobnimi revijami v atletsko bolj razvitih državah. 
 
Splošni del revije ima manj prostora in ga lažje napolnimo, čeprav tudi tu manjka piscev. Redki poznavalci so pripravljeni 
komentirati velika tekmovanja, zato si pomagamo z mlajšimi. 
Koncept splošnega dela je že nekaj let nespremenjen in vsebuje naslednje stalne rubrike: 

1. Uvodnik z aktualnim komentarjem  
2. Komentarji (ali napovedi) z največjih mednarodnih tekmovanj in nastopi reprezentanc 
3. Komentarji (ali napovedi) z domačih prvenstvenih tekmovanj  
4. Predstavitev enega kluba 
5. Hram slave – predstavitev velikih imen slovenske atletike iz preteklosti 
6. Mladi talenti – predstavitev perspektivnega mladega atleta/inje  
7. Sodniški kotiček in trenerski kotiček  
8. Gorski teki, pionirska atletika, veteranska atletika 
9. Rubrika: dogodki ob stezi  
10. Prostor za oglaševanje sponzorjev 
11. Poseben problem je pridobivanje fotografskega gradiva, vključno z naslovnico 

 
Člani uredniškega odbora delajo ljubiteljsko in z veliko entuziazma  pripravljajo vsako številko revije. Revijo je vsekakor 
mogoče še izboljšati in jo približati večjemu številu poznavalcev atletike, vendar bi morali realizirati obljube za dodatno 
trženje. V danih možnostih je po moji oceni težko pripraviti boljši izdelek.  
Ker so bile kritike revije na zadnji seji UO AZS zelo ostre (češ, da v tej reviji ni kaj brati in da kritične omembe dopinške afere 
v uvodniku ne bi smeli objaviti), odstopam s položaja odgovornega urednika. 
Predsednik se je  zahvalil  sedanjemu gl.uredniku mag. J.Novaku za dosedanje vodenje.  
 
SKLEP : 321 
Formira se ekipa v sestavi : Tomo Šarf, Jože Zidar, Dušan Prezelj, Boris Mikuž, ki za eno prihodnjih sej pripravi 
predlog novega odbora. 
Vsi prisotni člani UO AZS / 11 / so soglasno potrdili predlagani sklep. 

 
AD7.  Razpisi – potrditev sprememb – poroča Gabrijel Ambrožič 
Član UO AZS in predsednik tekmovalne komisije je predstavil predlog sprememb razpisov za leto 2008, kjer se predvideva 
korekture in dopolnila. 

- sprememba urnika 
-pred tekmovanji štartna lista na internetu 

  - ter nekatere druge spremembe, ki jih ni potrebno vse našteti 
 
SKLEP št. 322: 
Vsi prisotni člani / 11 / UO AZS so potrdili spremembe v RAZPISIH in MERILIH za leto 2008. 



 
AD8. O sprejemu novih članov v AZS je  poročal Boris Mikuž. 
Po sami predstavitvi dokumentacije obeh vlog in pripombi Zdravka Peternelja o preblematki  atletov , ki so registrirani pri ŠD 
AK Špela so člani UO AZS sprejeli naslednji sklep. 
 
SKLEP št. 323: 
 
Prisotni člani UO AZS / 11 / so  potrdili sprejem AK Slovenj Gradec v AZS , medtem ko je potrebno temeljito 
pregledati celotno dokumentacijo Športnega društva mladih Špela in ugotoviti dejansko stanje. 
 
Ad10. Pobude in predlogi članov UO AZS 

 - ekipno prvenstvo Evrope v atletiki ( Martin Steiner ) 
 - kadrovske zadeve ( Martin Steiner )-predstavi vizijo delovanja v prihodnosti, vezano na nacionalne trenerje in 
njihovo delo. Segment skokov in mnogobojev bo prevzel Gorazd Rajher ob podpori  Lada Masariča. Ostali segmenti 
ostajajo kot do sedaj. 
 - pobuda KA AZS ( Tadej Malovrh ) 
         a./  Komisija KA AZS predlaga , da se opravi zaslišanje oseb, ki domnevno po neuradnih podatkih služijo  
               z distribucijo in prodajo dodatkov k prehrani med katerimi so lahko tudi snovi z liste prepovedanih substanc. To so  
              trenerji in  športniki, ki delajo v atletiki. 
        b./ KA AZS predlaga izobraževanje s področja boja proti  dopingu za vse vpete v tej športni  
             zvrsti : klubi, atleti, trenerji, starši. Potrebno bi bilo dobro medijsko podpreti pobudo. 
          - oprema / informacija UO AZS ( Boris Mikuž ) 

Dogovori so v polnem teku in realizacija se pričakuje že v januarju leta 2008. Opremljevalec bo predvidoma s pogodbo 
prevzel opremljanje vse do leta 2012. Zaenkrat sta v igri dva opremljevalca; razgovori so se na začetku opravili s tremi. 
 
SKLEP 324: 
 
Vsi prisotni člani UO AZS  / 11 / so potrdili predstavljeno pobudo programa KA AZS s pripombo, da se predhodno 
opravi razgovor z osebami skladno s pravili AZS, ter preveri opcije suspenza trenerja v skladu z IAAF pravili ter 
proceduralne postopke vezano na to. 
 
11.  Razno  

 Odpis terjatev 
Glede na dejstvo, da je terjatev našega bivšega sponzorja PUMA ( Tomas sport 2 ) zastarala se po posvetu z 
računovodstvom,  predlaga odpis terjatev. 
 
SKLEP 325: 
Vsi prisotni člani UO AZS / 11 / so potrdili odpis terjatev Tomas sport 2 v višini 9.932,10 EUR. 
 

 Komisija za nagrade pri AZS predlaga spodaj navedene osebe za Bloudkova priznanja: 
Leopold Rovan- atletski delavec 
Primož Kozmus-atlet in športnik leta 2007, kolajna SP , tekmovalni dosežki 
Rok Deržanič-srebrna kolajna-EP Hengelo-deseteroboj 
 
Sklep 326 
Vsi prisotni člani UO AZS / 11 / so potrdili predlog za priznanja. 
 

 Gospodarsko-marketinški odbor 
Predlaga se ustanovitev gospodarsko - marketinškega odbora, ki ga sestavljajo za leto 2007 posamezni člani naših 
sponzorjev. 
 
SKLEP 327: 
Vsi prisotni člani UO AZS / 11 / so potrdili gospodarsko-marketinško komisijo za leto 2007.  
 

 Božičnica 
Predsednik AZS dr.Peter Kukovica predlaga, da se zaposlenim na AZS v primeru pozitivnega poslovnega rezultata izplača 
Božičnica v višini 60% bruto plače. 



 
SKLEP 328: 
Vsi prisotni člani UO AZS / 11 / so potrdili izplačilo Božičnice v primeru pozitivnega rezultata in sicer v višini 60% 
bruto plače, ki se izplača pri januarski plači. 
 
Seja se je zaključila ob 19.45 uri 
 
 
Zapisala. Ž.Kravanja 
Ljubljana 21.12.2007 
 
 
  Atletska zveza Slovenije 
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