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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 

 
1. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je bila v torek 10. februarja 

2009 ob 17.00 uri v prostorih 
               Atletske zveze Slovenije - konferenčna dvorana, Letali�ka cesta 33c, 1000 

Ljubljana    
 

 Prisotni: dr.Peter Kukovica - predsednik AZS, Janez Aljančič, Du�an Prezelj,  
Gabrijel Ambro�ič, Marjan Hudej, Jurij Novak, Iztok Ciglarič, Martin 
Steiner, Tomo �arf,  Mitja Butul ( od 18 ure ),  Marjan Gorza, Robert 
Ter�ek - člani UO AZS 

                               
Odsotni: Boris Dular, Igor Topole, Črtomir �pacapan,  Andrej Jeriček - člani UO AZS  
Ostali prisotni: NO AZS - Franc Mikec, Marjan �iberna, Tadej Malovrh  
Strokovna slu�ba: Boris Miku�, Zdravko Peternelj, �iva Kravanja 
 
Predsednik dr. Peter Kukovica je vse prisotne pozdravil in jim ponovno čestital za 
imenovanje v UO AZS, ter jih seznanil z gradivom in predlaganim dnevnim redom.  
Prisotnih je bilo 11 od 15 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. 
Predsednik je predlagal dnevni red kot sledi. 
 
Predlog dnevnega reda: 

 
1. Imenovanje delovnih teles UO AZS skladno s Statutom AZS 
2. Oblikovanje projektnih skupin 
3. Izhodi�ča letnega plana 2009 
4. Razno          

Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb. 
 
Sklep 1: 
UO AZS potrjuje predlagani dnevni red. 
 
Sklep je bil soglasno  / 11 / potrjen. 
 
AD 1. Imenovanje delovnih teles UO AZS skladno s Statutom AZS  
Uvodno obrazlo�itev je podal dr. Peter Kukovica predsednik Atletske zveze Slovenije. 
Poudaril je pomembnost novega imenovanja članov UO AZS kot nov korak v regijsko  
pokrivanje slovenskega prostora v celoti in kot zelo dobro mo�nost projektnega dela. 
�e enkrat je ponovil izvoljene člane na Skup�čini AZS dne 27.01.2009. 
To so: Marjan Hudej, Boris Dular, Du�an Prezelj, Gabrijel Ambro�ič, Tomo �arf, Črtomir 
�pacapan, Igor Topole, Iztok Ciglarič, Jurij Novak, Mitja Butul in Marjan Gorza./11/. 
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Po funkciji so člani UO AZS tudi predsedniki naslednjih zdru�enj: 
- Jeriček Andrej � predstavnik Zdru�enja atletskih trenerjev Slovenije 
- Ter�ek Robert � predstavnik zdru�enja atletov Slovenije 
- Vidmar Vladimir � predstavnik zdru�enja atletskih sodnikov Slovenije  

 
Skladno s Statutom ugotavlja ( 26. člen ), da je član UO AZS tudi Janez Aljančič član EAA 
Councila. 
 
Na podlagi 26. člena Statuta AZS je predsednik predlagal  v potrditev UO AZS  
imenovanje  dveh podpredsednikov AZS: 
 
Hudej Marjan - pokrivanje koordinacije in razvoj klubov 
Prezelj Du�an - pokrivanje sodelovanja z OKS in nadaljevanje projektnega dela iz 
preteklega obdobja. 
 
Sklep 2: 
UO AZS za podpredsednika AZS imenuje  Marjana Hudeja in Du�ana Prezelja. 
 
Sklep je bil soglasno  / 11 / potrjen. 
 
Predsednik je predlagal v nadaljevanju seje naslednje: 
 
Na podlagi 29. člena Statuta AZS  ( točka 6. ) UO AZS imenuje odbore in komisije AZS 
za katere je pristojen. 
Skladno s 30. členom Statuta AZS je pristojen za imenovanje naslednjih stalnih delovnih 
teles UO AZS: 
 
Strokovni svet 
Tekmovalna komisija  
Komisija za nagrade in priznanja  
Komisija za antidoping  
 
Na predlog predsednika AZS Upravni odbor praviloma izmed članov Upravnega odbora 
AZS izvoli predsednike stalnih delovnih teles, ki potem predlagajo njihovo sestavo. 
Predsednik AZS dr. Peter Kukovica je za vodje zgoraj na�tetih delavnih teles predlagal: 
 
Ambro�ič Gabrijel � predsednik Tekmovalne komisije 
Dular Boris � predsednik komisije za nagrade in priznanja 
Malovrh Tadej � predsednik Komisije za antidoping 
Steiner Martin � predsednik Strokovnega sveta AZS 
 
Sklep �t 3 
UO AZS za predsednike stalnih delovnih teles UO AZS imenuje: 
 
Martina Steinerja   za predsednik Strokovnega sveta AZS  
Gabrijela Ambro�iča za predsednik Tekmovalne komisije 
Tadeja Malovrha  za predsednik Komisije za antidoping 
Borisa Dularja za predsednik komisije za nagrade in priznanja  
 
Predsedniki navedenih organov naj do naslednje seje UO AZS pripravijo predlog 
sestave sveta oz. komisij. 
 
Sklep je bil soglasno  / 11 / potrjen. 
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Predsednik je predlagal v nadaljevanju seje naslednje: 
 
Urednikovanje revije » ATLETIKA » je v zadnjem sicer kratkem obdobju zelo dobro opravil 
Marjan �iberna.  
Na podlagi 29. člena ( točka 7 ) je  predlagal, da se imenuje za Urednika revije                                    
» ATLETIKA » Marjana �iberno. 
 
Predsednik Peter Kukovica je vezano naj revijo Atletika podal nekaj novih informacij glede 
tr�enja  in promoviranja revije. S strani  časopisne hi�e Ekipa so predlagali, da izhaja  kot 
priloga časopisa v nakladi cca 15.000 izvodov. 
Formira se skupina, ki preveri optimalne mo�nosti  medsebojnega sodelovanje.  
 
Sklep 4: 
UO AZS imenuje Marjana �iberna za urednika revije  » ATLETIKA ». 
 
Sklep 5: 
Za delo na področju revije » ATLETIKA » , se sestane skupina: dr. Peter Kukovica, 
Du�an Prezelj, Boris Miku�, Marjan �iberna, Jurij Zavr�nik. 
 
Sklep 6: 
Naslednja �tevilka revije » ATLETIKA » je predvidena za obdobje konec meseca 
marca 2009. 
 
Sklepi so bili soglasno  / 11 / potrjeni. 
 
Skladno s Statutom AZS je predsednik dr. Peter Kukovica predlagal imenovanje direktorja 
AZS. 
Na podlagi 29. člena Statuta  AZS ( 2. točka ) je predlagal, da se za direktorja AZS 
imenuje dosedanjega direktorja AZS Borisa Miku�a, ki je v preteklosti zelo pozitivno 
pristopil k delu na AZS. 
Predvsem veseli prehod k projektni in tr�ni naravnanosti AZS. 
 
Sklep 7: 
UO AZS z  10.  februarjem  2009 imenuje Borisa Miku�a za direktorja AZS za 
mandatno obdobje  4 let.  
 
Sklep je bil soglasno  / 11 / potrjen. 
 
Glede na vsebino dela AZS, je predsednik predlagal da se imenujem tudi komisijo za 
prestope. Delo komisije je zelo odgovorno in zahteva tekoče poslovanje. 
 
Sklep 8: 
UO AZS imenuje komisijo za prestope v sestavi: 
 
Predsednik � Boris Miku� 
Član � Tanja Malovrh 
Član � Zdravko Peternelj 
 
Sklep je bil soglasno  / 11 / potrjen. 
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Imenovanje predstavnice za stike z javnostmi 
 
Glede na pobude s terena in pobude posameznikov v preteklem obdobju je predsednik dr. 
Peter Kukovica predlagal, da se imenuje za sodelovanje na področju stikov z javnostmi in 
sodelovanje na določenih projektih pogodbeno sodelavko Jano �umi. ( člen 29., točka 7. ) 
Kandidatko je predsednik predstavil, kot tudi področje katero je predvideno za pokrivanje 
njenega dela.  
Osnovni opis predvidenih del in nalog je predstavil direktor Boris Miku�. 
Član UO AZS Gabrijel Ambro�ič je predlagal korekturo vezano na odpovedni rok, ki naj bo 
1 mesec. 
Bila je podana pripomba, da bi si člani �eleli bolj natančno predstavitev. 
 
Sklep 9: 
UO AZS imenuje sodelavko za odnose z javnostmi in dogovorjene projekte Jano 
�umi za obdobje enega leta z eno mesečnim odpovednim rokom začen�i s 
01.02.2009. 
 
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi za in 3 vzdr�animi glasovi.   
 
AD2. Oblikovanje projektnih skupin 
 
Predsednik je predstavil posamezne člane UO AZS, ki naj bi v novem mandatnem obdobju 
na   področju samega  delovanja  v smislu projektnega vodenja prevzeli natančneje 
določene aktivnosti, od katerih del predstavljajo spodaj na�tete: 
 
Marjan Hudej - klubi; tr�enje MAL; EP Kros 201;  Martin Steiner - Mednarodna atletska 
liga, London 2012, Marjan �iberna - revija Atletika in tr�enje revije; Medicinska pomoč - dr. 
Jurij �orli, Du�an Prezelj � sodelovanje z OKS ( kategorizacija itd. ) in drugi projekti; 
Gabrijel Ambro�ič -razvoj atletske infrastrukture ( atletski center �i�ka, pokrita dvorana 
Ljubljana, Super liga in klubski evropski pokal, ISO9001/2000,.. ); Igor Topole - mladinska 
atletika; dr. Iztok Ciglarič - dvorana Maribor; dr. Boris Dular - dvorana Novo mesto; Boris 
Miku� - tr�enje prostorov AZS, projekt NP��, ISO 9001/2000; Marjan Gorza - rekreativna 
atletika. 
 
Dokument, ki so ga prejeli posamezni sodelujoči na seji, je zaobjel evidentirane projekte 
in predlagane vodje. 
V razpravi se je izoblikovalo mnenje, da bomo lahko natančneje spremljali in izvr�evali 
projekte. Hkrati pa je potrebno dodati �e določene projekte v kolikor smatramo, da bi jih 
potrebovali in učinkovito izpeljali. 
 
Sklep 10: 
UO AZS potrjuje projektno naravnanost za mandatno obdobje 2009 � 2012. Do 
naslednje seje se pričakujejo dopolnitve posameznih vodij projekta. 
 
Sklep je bil soglasno  / 12 / potrjen. 
 
AD3. Izhodi�ča letnega plana 2009 
 
Predsednik je poudaril, da je bila Skup�čina v zgodnjem obdobju prav zato, da se je lahko 
�e kar na začetku leta pričelo nemoteno delovanje AZS. 
Vsi vodje komisij in ostalih delovnih teles naj zato takoj pripravijo konkretne predloge plana 
in imenovanja članov.  
Delovanje se planira na znana in potrjena  finančna  sredstva. Pričakovana sredstva s 
strani Fundacije za �port za člansko in mladinsko delovanje bodo v znesku cca 370.000�. 
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Sredstva za objekte, zalo�ni�tvo, raziskave in razvoj �e niso potrjena. 
Ministrstvo za �olstvo in �port  predvideva za leto 2009 finančna sredstva v vi�ini leta 
2008. �al razpisa �e ni bilo. Potreben je bil rebalans proračuna. Sredstva pričakujemo �ele 
v mesecu juniju ali juliju. 
Večje sponzorske pogodbe so podpisane tudi �e za leto 2009. 
Kljub vsemu se moramo obna�ati racionalno.  
Pisarna in strokovni svet naj pripravijo pogodbe za vrhunsko selekcijo ter mlado selekcijo 
in druge atlete skladno s kriteriji. Sredstva za atlete in trenerje se ne bodo zmanj�evala. 
Predsedniki komisij in zdru�enj naj pripravijo vsebinski del svojega delovanja. 
 
Sklep 11: 
UO AZS potrjuje predstavljena izhodi�ča letnega plana 2009. 
 
Sklep 12: 
Pisarna AZS in strokovni svet naj pripravijo ustrezne pogodbe z atleti in zunanjimi 
sodelavci. 
 
Sklep je bil soglasno  / 12 / potrjen. 
 
AD. 4 Razno 
 
- registracija atleta Andreja Batagelja  
 
Poročal je direktor Boris Miku�, ki je prisotne seznanil z vlogo AD Kladivar o �elji po 
prestopu atleta Andreja Batagelja izven prestopnega roka. 
Komisija za registracijo je ugotovila, da vloga ni bila posredovana na komisijo in je o tem s 
sklepom obvestila klub AD Kladivar. 
V skladu z akti AZS je mogoč prestop aprila 2009.  
 
Sklep 13: 
UO AZS se  je seznanil z vlogo za registracijo Andreja Batagelja atleta AK Nova 
Gorica za AD Kladivar in sklepi komisije za registracije ter jih v celoti podpira.  
 
Seja zaključena ob 18.50 uri 
 
Zapisala: �iva Kravanja 
 
Ljubljana,16.02.2009 
 
 
 
  Atletska zveza Slovenije 
                predsednik 
                                                                              dr. Peter Kukovica 
 


