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Letališka cesta 33c,   1000    Ljubljana,   Slovenija  
  Tel: +386 (01) 520-69-12     Fax: +386 (01) 520-69-16 

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

 
  ZAPISNIK 

13. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, 
ki je bila v torek, 8.12. 2009 ob 16.30 uri v prostorih Atletske zveze Slovenije                

Letali�ka cesta 33c, 1122 Ljubljana 
 
 Prisotni: dr. Peter Kukovica-predsednik AZS, Janez Aljančič, dr. Boris Dular, mag. Jurij 

Novak, dr. Iztok Ciglarič, Martin Steiner, Tomo �arf, Črtomir �pacapan, Marjan 
Gorza, Robert Ter�ek, Andrej Jeriček, Vladimir Vidmar - člani UO AZS 

Opravičeno odsotni:  mag. Marjan Hudej, Du�an Prezelj, Gabrijel Ambro�ič,  
                                   Mitja Butul, Igor Topole,                           
Novinarji: Jo�e Zidar-STA, 
Ostali prisotni: predsednik NO AZS-Primo� Hainz, Pika Hermina Radmilovič, 
                         Franc Mikec-člana, Tanja Malovrh-komisija za prestope, Igor Primc 
Strokovna slu�ba: direktor - Boris Miku�, strokovna sodelavka - �iva Kravanja, 
                              strokovna sodelavka - Jana �umi 
 
Predsednik dr. Peter Kukovica, je vse prisotne pozdravil , ter jih seznanil z gradivom in 
predlaganim dnevnim redom. Prisotnih je bilo 12 od 17 članov UO AZS. 
 
V skladu s 36. členom Poslovnika o delu UO AZS je UO  AZS bil sklepčen in veljavno 
odločal, ker je na seji bilo prisotnih več kot polovica članov UO AZS. 
 
Predlagana je bil naslednji DNEVNI RED: 
 

1. Pregled zapisnika 12. seje UO AZS in evidence sklepov 
2. Nastop reprezentance na EP v krosu (Dublin) 
3. Analiza pogodb za leto 2009 in predlog pogodb z atleti za leto 2010 
4. Poročilo o koledarski borzi in Pravila koledarske borze za leto 2011 
5. Potrditev Razpisov tekmovanj 2010 
6. Poročilo s kongresa ZATS in Statut ZATS 
7. Prito�ba na odločitev komisije za registracije (AD Kronos, AK Poljane, AD 

�tajerska) 
8. Sprejem novih članov v članstvo AZS (�D NE�A&6AK ) 
9. Razno 

 
Sklep 95: 
UO AZS potrjuje predlagani dnevni red. 
 
AD 1. 
Pregled zapisnika 12. seje UO AZS in evidence sklepov - poročal je  Boris Miku� 
 
Sklepi so bili realizirani z izjemo nekaterih, ki so zahtevajo dalj�i časovni rok izvajanja. 
 
Sklep 96: 
UO AZS potrjuje zapisnik 12. seje in evidence sklepov 12. seje. 
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AD 2. 
Nastop reprezentance na EP v krosu (Dublin) - poročal je  Martin Steiner 
 
Reprezentanca je sestavljena skladno z opredelitvijo, da bomo imeli na EP 2011 v 
Velenju polno reprezentanco v vseh kategorijah. Tekmovalci naj bi se uvrstiti nekje v 
drugo polovico udele�encev. Cilji so realno  zastavljeni.  
 
Sklep 97: 
UO AZS potrjuje reprezentanco za nastop na EP v krosu in zastavljene 
cilje ter načrtovane stro�ke. 
 
 
AD 3. 
Analiza pogodb za leto 2009 in predlog pogodb z atleti za leto 2010 � Martin 
Steiner 
 
Martin Steiner je predstavil sistem pogodb med atleti, AZS in klubi za leto 2010. Pogodbe 
so kot v letu 2009 vrednotene po jasnih kriterijih. Kot v preteklem letu imata VAS in MAS 
svoja skrbnika (Primc, Črne). 
Predlagal je, da bi prva nakazila izplačali v decembru 2009, saj bi s tem izjemno 
pomagali podpori programov atletom. Skupaj bi to zna�alo cca 50.000�. 
V pogodbe je  tudi letos vključena  recesijska klavzula. 
 
Predsednik dr. Peter Kukovica je kratko analiziral učinkovitost strategije pomoči atletom 
preko pogodb v letu 2009 in v preteklih letih. 
Meni, da je potrebno ohraniti ta trend in nadaljevati sprejeto strategijo podpore VAS, 
MAS in atletom, ki izpolnijo ustrezne kriterije. 
 
Sklep 98: 
UO AZS se je seznanil z analizo pogodb in učinkov v letu 2009. 
 
Sklep 99: 
Za leto 2010 potrjuje predlog pogodb in vi�ino sredstev za pogodbe v letu 
2010 predvidoma v vi�ini 351.000 točk pri čemer je točka vredna 0,90 
eur. V pogodbe je vključena recesijska klavzula, ki omogoča AZS 
ustrezno terminsko izplačilo pogodb oz. v primeru odpovedi nakazil 
sponzorjev, mo�nost da  izplačila odpove tudi AZS. 
 
Sklep 100: 
AZS bo podpisala pogodbe z atleti predvidoma 17.12.2009. Prvi obrok, ki bo 
usklajen z likvidnostjo AZS bo atletom nakazala najkasneje do 31.12. 2009. 
Trenerji bodo prvo izplačilo prejeli predvidoma v marcu 2010. 
 
AD 4. 
Poročilo o koledarski borzi in Pravila koledarske borze za leto 2011 je  podal 
Zdravko Peternelj.  
 
 Ker sta dve tekmovanji zaradi neatraktivnosti ostali brez organizatorja, je predsednik 
pozval člane UO AZS, predstavnike klubov, da se �e kar na sami seji tozadevno posku�a 
najti organizatorja. 
Član UO AZS Črtomir �pacapan, je zagotovil da bo AK Gorica  prevzela organizacijo 
Atletskega pokala Slovenije v mnogobojih za vse kategorije.  
Dr�avno prvenstvo v mnogobojih v dvorani za  starej�e in mlaj�e mladince/ke in 
pionirske kategorije pa je �e ostalo odprto in se �e i�če organizatorja. 
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Sklep 101: 
UO AZS se je seznanil s poročilom novembrske koledarske borze. 
 
Zdravko Peternelj je obrazlo�il Pravila koledarske borze za leto 2011. 
 
Martin Steiner  predsednik Strokovnega sveta je izpostavil točko 7. pri pravilih koledarske 
borze za leto 2011. Klubi, ki organizirajo Mitinge mednarodne atletske lige nikakor ne 
morajo biti obvezni najave kandidature za prvenstvena tekmovanja, saj so finančne 
obligacije �e pri izvedbi mitinga atletske lige dovolj velik zalogaj. 
 
Sklep 102: 
UO AZS potrjuje Pravila koledarske borze za leto 2011, s tem, da se točka 
7. izpusti. 
 
 
AD 5. 
Potrditev Razpisov tekmovanj 2010 � predstavil  Zdravko Peternelj  
 
Zdravko Peternelj je prisotne seznanil z Razpisi za tekmovanja za leto 2010. 
 
Sklep 103: 
UO AZS potrjuje Razpise tekmovanj za leto 2010. 
 
 
AD 6. 
Poročilo s kongresa ZATS in Statut ZATS - poročal je  Andrej Jeriček 
 
Trenerski posvet (ZATS) je bil v novembru na Bledu. Leto�nje leto je bila tudi volilna 
skup�čina ZATS. Izvoljeni so bili: Andrej Jeriček za predsednika, ter Feliks Pape� in 
Gregor Japelj za člana. Za sekretarja so izvolili Sa�o Mara�. 
Prisotnih je bilo 161 trenerjev, od tega s plačano kotizacijo 150, kar je rekordna �tevilka. 
Sprejete so bile spremembe Statuta, ki tokrat natančneje definira naloge ZATS in 
delovanje ZATS. 
 
 
Sklep 104: 
UO AZS se je seznanil s poročilom s kongresa ZATS meseca novembra in 
sprejetim Statutom ZATS. 
 
 
AD 7. 
Prito�ba na odločitev komisije za registracije (AD Kronos, AK Poljane, AD 
�tajerska) � poročal Boris Miku� 
 
Direktor Boris Miku� je predstavil celotno dokumentacijo vezano na prito�bo AD Poljane 
za registracijo atletov pri AD �tajerska. 
 
Sklep 105: 
UO AZS potrjuje odločitev komisije za registracije pri AZS in zavrne 
prito�be AK Poljane ter AD �tajerska. 
 
Prav tako je Boris Miku� predstavil prito�bo AD Kronos glede prestopa njihovih 
atletov v AK MASS. 
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S strokovno razlago sta pojasnila odločitev �e člana komisije Tanja Malovrh in 
Zdravko Peternelj. 
 
Sklep 106: 
UO AZS potrjuje odločitev komisije za registracije pri AZS in zavrne 
prito�bo AD Kronos. 
 
 
AD 8. 
Sprejem novih članov v članstvo AZS ( �D NE�A&6AK ) � Boris Miku� 
 
Direktor Boris Miku� je pojasnil, da prosilec izpolnjuje vse pogoje za članstvo v 
AZS. 
 
Sklep 107: 
UO AZS na osnovi prejetih dokumentov potrjuje članstvo �D NE�A&6AK v 
AZS. 
 
AD 9. 

! predsednik Strokovnega sveta AZS Martin Steiner je predlagal člana UO AZS 
Roberta Ter�ka za koordinatorja meritev s strani AZS, ki se izvajajo preko 
Fakultete za �port ( In�tituta za �port). 

! Jurij Novak novo imenovani predsednik Zdru�enja atletskih veteranov Slovenije je 
predlagal, da na eni naslednjih sej UO AZS nakloni točko veteranski atletiki. 

! član UO AZS Črtomir �pacapan je seznanil člane UO AZS, da je nova dvorana v 
Novi Gorici nared in da bo AK Gorica 30.12. izvedel atletski miting. 

! predsednik dr. Peter Kukovica je člane UO AZS seznanil, da je OKS-Z�Z sprejel 
predloge in spremembe vezane na kategorizacijo, ki je bila dana kot pobuda s 
strani AZS in hkrati prisotne informiral o sestanku med delegacijama AZS, ki jo je 
vodil sam in delegacijo OKS-Z�Z, ki jo je vodil predsednik Janez Kocijančič. 

! člani UO AZS so se z minuto molka poklonili nedavno umrli atletinji Jerneji Perc. 
 
 

Predsednik dr. Peter Kukovica je v kratih obrisih povzel uspe�nost leta 2009, se 
zahvalil vsem sodelavcem, članom UO AZS, predsednikom komisij in delovnih teles 
ter zunajim sodelavcem in zaposlenim kot sponzorjem in medijem v prepričanju, da 
bomo v letu 2010 nadaljevali z enakimi uspehi. Vsem je za�elel prijetno prihodnje 
praznovanje. 
 
Hkrati je vse prisotne povabil na prednovoletno večerjo. 

 
Seja zaključena ob 18.15 uri.  

 
Zapisala in uredila: �iva Kravanja in Boris Miku� 

 
 
 
 
  Atletska zveza Slovenije 
               predsednik 
                                                                     dr. Peter Kukovica 
 


