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ZAPISNIK 
 

32. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, 
ki je bila v sredo, 8. avgusta ob 17.00 uri v 

prostorih M-hotela, Derčeva 4, 1000 Ljubljana 
 

Prisotni: dr. Peter Kukovica-predsednik, Janez Aljančič in Dušan Prezelj-podpredsednika,  Boris Dular, 
Marjan Hudej, Jurij Novak, Martin Steiner, Tomo Šarf, Marjan Štimec, 

 Igor Topole, Robert Teršek, Andrej Jeriček, Anton Majcen             
Opravičeno odsotni:Gabrijel Ambrožič, Andrej Pengov, Črtomir Špacapan  
Novinarji: Jože Zidar-STA 
Ostali prisotni: Franc Mikec (član NO AZS), Primc Igor (Vrhunska selekcija),Tadej Malovrh (predsednik 
Antidoping komisije) 
 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 12 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. 
 
Dnevni red: 
1. Pregled zapisnika 29. redne seje UO AZS in pregled realizacije sklepov 29. redne seje UO AZS ter 

pregled zapisnikov in realizacije sklepov 30. in 31. korespodenčne seje 
2. Poročilo z nastopa na evropskem pokalu v Milanu in evropskega prvenstva v gorskih tekih 
3. Reprezentanca za nastop na SP OSAKA  
4. Kategorizacija – predlog AZS za OKS – ZŠZ 
5.       Projekt POI 2008 / KRITERIJI za nastop  
6. Informacija o doping primeru – Jolanda Čeplak 
7.    Pobude in predlogi članov UO AZS  
8.    Razno  
 

Zaradi pomembnosti predlagane 3. točke dnevnega reda se je  na predlog predsednika zamenjal vrstni red. 
Točka 3. postane točka 2. Bil je podan predlog - pritožba Slavko Črne, da se uvrsti na sejo UO AZS, a se na 
predlog predsednika to najprej obravnava na ustrezni komisiji – ZASS. 
Dnevni red je predsednik dal na glasovanje. 
 
SKLEP 269 
UO AZS potrjuje dnevni red s predlaganimi spremembami.  

12 članov potrjuje sklep. Nihče in bil proti, nihče se ni vzdržal.  



AD 1 
 
Na zapisnike ni bilo pripomb. 
 
SKLEP 270 
Prisotni člani UO AZS /12/ so potrdili zapisnike 29. redne seje UO AZS in pregled realizacije sklepov 
29. redne seje UO AZS ter zapisnike in realizacije sklepov 30. in 31. korespodenčne seje.  
Nihče ni bil proti in nihče se ni vzdržal. 
 
AD 2 
O reprezentanci za nastop na SP v  Osaki je  poročal Martin Steiner predsednik Strokovnega sveta AZS. 
Gre za kvalitetno, kompaktno, stabilno, izenačeno številčno reprezentanco, ki se bo na SP prav gotovo potrdila. 
Reprezentance šteje 8 atletov in 5 atletinj ter 12 spremljevalcev. Imamo ambiciozno zastavljene cilje, katerim brez 
kančka dvoma sledimo. Dve atletinji sta se odpovedali nastopu /Snežana Rodić zaradi materinskih dolžnosti in 
atletinja Jolanda Čeplak, ki je v začasnem suspenzu/. Atletom smo skušali zagotoviti čim bolj kakovostno 
spremstvo, kar nam je tudi uspelo. Cilji: imamo dva kandidata za kolajne: /ŠestakMarija-troskok in kladivo 
Primož Kozmus/ in še kandidate za finale: Miran Vodovnik  in izjemen šprinter Matic Osovnikar, ki se je na 
velikih tekmovanjih še vedno izkazal in v njegove sposobnosti ne dvomimo tudi sedaj, ter Brigito Langerholc.Od 
ostalih atletov udeležencev se pričakuje izboljšanje osebnih rekordov ali njihovo  potrditev. 
 
Spodaj navedeni so vsi atleti udeleženci in spremstvo na SP v Osaki. 
 

SLOVENSKA ATLETSKA REPREZENANCA SVETOVNO PRVENSTVO NA PROSTEM 
OSAKA (JPN), 25.08. – 02.09.2007 

 
MOŠKI 

Priimek in ime Rojstni 
podatki 

Klub Disciplina 
(norma) 

Rezultat 
2006 

Rezultat 
2007 

Datum 
 

Kraj 

OSOVNIKAR Matic 19.01.80 MASS 100 m 
10.21 / 10.28 

200 m 
20.59 / 20.75 

10.14 
 
20.63 / B 

10.19 
 
20.62 / B 

13.06.2007 
 
29.07.2007 

Praga 
 
N. Gorica 

ŽUMER Jan 09.06.82 MASS 100 m 
10.21 / 10.28 

10.21 10.34 10.07.2007 Lausanne 

ZLATNAR Damjan 16.12.77 MASS 110 m ovire 
13.55 / 13.62 

13.84 13.56 / B 19.06.2007 Novo mesto 

BUČ Boštjan 13.04.80 VEL 3000 m zap. 
8:24.60 / 8:32.00 

8:40.36 8:31.57 / B 13.06.2007 Praga 

PREZELJ Rožle 26.09.79 AKK višina 
2.30 / 2.27 

2.30 2.27 / B 03.07.2007 Maribor 

POLJANEC Andrej 10.11.84 KRKA palica 
5.70 / 5.60 

5.50 5.60 / B 19.06.2007 Novo mesto 

VODOVNIK Miroslav 11.09.77 ASB krogla 
20.30 / 19.70 

20.76 20.63 04.07.2007 Zagreb 

KOZMUS Primož 30.09.79 FIT kladivo 
78.50 / 74.00 

80.38 82.30 10.06.2007 Bydgoszcz 

 
ŽENSKE 

Priimek in ime Rojstni 
podatki 

Klub Disciplina Rezultat 
2006 

Rezultat 
2007 

Datum 
 

Kraj 

LANGERHOLC 
Brigita 

23.07.76 TRK 800 m 
2:00.00 / 2:01.30 

1:59.30 2:00.44 (i) / B 
2:00.50 / B 

03.02.2007 
17.06.2007 

Stuttgart 
Varšava 

ROMAN Sonja 11.03.79 MB 98 1500 m 
4:06.50 / 4:10.00 

4:11.24 4:06.75 (i) / B 
4:08.89 / B 

20.02.2007 
06.06.2007 

Stockholm 
Kassel 

JAVORNIK Helena 26.03.66 ZRE maraton 
2:42:00 

2:29:37 2:28:53 18.03.2007 Rim 

ŠESTAK Marija 17.04.79  troskok 
14.20 / 14.00 

14.53 14.92 03.06.2007 Ljubljana 

OTTEY Merlene 10.05.60 MASS 100m 11.30/11.40 11.34 11.56 04.08.2007 Merano 



Vodja: Marjan HUDEJ 
Trenerji: Šestak Matija, Šoba Albert, Kevo Vladimir, Štimec Marjan, Podgornik Borut, Djordjević Srdjan, 
Savić Milovan, Prezelj Dušan 
Zdravnik: dr. Rasto Stok in dr. Jurij Šorli 
Fizioterapevt: Khalid Nasif 
Predsednik smatra, da je ekipa dobro pripravljena izenačena in mnogo bolj homogena kot za zadnje 
tekmovanje v Helsinkih.Cilji so realno dosegljivi. 
Igor Primc, vodja vrhunske selekcije, z zadovoljstvom ugotavlja, da so potniki prav vsi iz ekipe vrhunske 
selekcije, kar potrjuje pravilno usmeritev strokovnega vodstva AZS. 
 
SKLEP 271 
Vsi prisotni člani UO AZS /12/ so  potrdili predlagano reprezentanco za nastop na SP OSAKA in 
zastavljene cilje. 

 
AD 3 
Reprezentanca je bila sestavljena v skladu s sklepi Strokovnega sveta AZS in potrjena na seji UO AZS. 
Potovanje in nastanitev je bila izpeljana po predvidenem scenariju. Pripomb na prehrano, lokalne prevoze, 
kot tudi opremo ni bilo. 
Samo tekmovanje je bilo dobro pripravljeno. 
Moška ekipa je zasedla odlično drugo mesto, kar je bilo veliko presenečenje, žal pa so dekleta komaj ostala v 
prvi ligi. 
Evropsko prvenstvo v gorskih tekih je potekalo v Cauterets/Franciji v Pirenejih.Slovenska reprezentanca je 
bila izbrana na izbirni tekmi v Železnikih. 
Vsi udeleženci so se izkazali z optimalno pripravljenostjo in borbenostjo. Močno sta presenetili mladinki z 
osvojenima medaljama./Lucija Krkoč in Katja Kosmatin/. 
Vzdušje v ekipi je bilo dobro. Tekmovanje samo pa je bilo medijsko dobro pokrito.   
 
SKLEP 272 
Prisotni člani UO AZS/12/ so  potrdili poročila s tekmovanj na evropskem pokalu v Milanu in EP gorski teki. 
 

AD 4 
Pobuda AZS sloni  na tem, da se kot možnost za pridobitev statusa kategoriziranega športnika upošteva 
rezultat na tekmovanjih, ki so v koledarju IAAF, EAA, članicah teh zvez in v koledarju AZS. 
AZS je pripravila simulacijo atletov, ki bi lahko kandidirali za določeno kategorizacijo.  
15 atletov za svetovni, 23 za mednarodni, 32 za perspektivnih razred.Torej 70 atletov. Kar je daleč več od 
sedaj predlaganih 23 s strani OKS. 
Peter Kukovica: Športi so razdeljeni v tri kategorije. Res je atletika v prvi prioritetni, vendar so gorski teki v 
3. kategoriji. 
OKS je verjetno prvič pripravljen na dialog z močnejšimi zvezami. Potrebno pa je vztrajati na osnovnem 
predlogu, da rezultat kvalificira atleta v določeno kategorijo. 
Prezelj Dušan: Torej je potrebno delati na številčnosti kategoriziranih atletov in pomagati atletu, da si pridobi 
svoje individualne pravice. 1/3 občin v Sloveniji nima kategoriziranih atletov. Atletika kot specifična panoga 
z 47 disciplinami nikakor ni primerljiva z ostalimi športi. Primerljivost je potrebno iskati s podobnimi 
športi./Tomo Šarf/ 
Boris Dular: Gre za monopolistični odnos OKS. Naš napor je potrebno usmeriti v cilje, ki smo jih zastavili in 
pri tem po potrebi vključiti v sodelovanje še druge partnerje. 
Predsednik na koncu povzame , da gre AZS s svojimi izhodišči v začrtano smer. Vsekakor je potrebno 
govoriti o konceptu in ne o številkah.Potrebno je iskati sorodne zveze, ter podporo in konsenz široke 
javnosti. 
 
SKLEP 273 
UO AZS potrjujem predlog kategorizacije, ki ga je izdelala delovna skupina. Predlog se pošlje na 
OKS-ZŠZ in hkrati zaprosi za delovni sestanek med OKS-ZŠZ in AZS. 
 
SKLEP 274 
AZS naredi terminski plan, s katerim se pomen in vpliv kategorizacije predstavi širši javnosti. 
Ugotavlja se, da je od prisotnih _13  članov za oba predlagana  sklepa glasovalo _13 prisotnih članov. 



AD 5 
Projekt je predstavil predsednik Strokovnega sveta AZS Martin Steiner. Strokovni svet AZS  predlaga 
sledeča izhodišča za potrditev UO AZS. 
Strokovni svet AZS potrdi kriterije IAAF za nastop na 29.POI v Pekingu. Na širšem seznamu kandidatov za 
nastop na POI so vsi, s katerimi ima AZS sklenjeno pogodbo. 
Ob koncu sezone 2007 bo Strokovni svet določil nov seznam kandidatov za nastop na POI. 
Na POI bodo nastopili vsi, ki bodo izpolnili predpisane kriterije. 
O nastopu atletov, ki ne bodo pokazali ustrezno pripravljenost za nastop na POI, bo odločil Strokovni svet 
AZS. 
 
SKLEP 275 
Vsi prisotni člani UO AZS /13/ so  potrdili potek projekta POI PEKING 2008 in kriterije ki jih 
predpisuje MOK za nastop na POI PEKING 2008. 
 
AD 6 
V postopku se bodo upoštevala pravila AZS in IAAF po katerih se bo ravnala AZS oz. Komisije za Antidoping.  
Predsednik ADK Tadej Malovrh je  poročal o dosedanji komunikaciji. Postopek poteka in se do zaključka  ne 
komentira. Edini osebi za komentarje z javnostjo sta Boris Mikuž in Tadej Malovrh.  
Vsi prisotni člani UO AZS so se seznanili s primerom Jolanda Čeplak. 
 
AD 7 
Tadej Malovrh predsednik Antidoping komisije pri AZS, seznanil člane OU AZS, da se na OKS ustanavlja 
nacionalna WADA. AZS naj z dopisom priporoča OKS,da bi bilo smotrno, da je komisija sestavljena iz 
predsednikov panožnih športnih zvez, oz., da se vanjo vključi predsednik Antidoping komisije AZS. 
 
AD 8 
Andreja Jerička je zanimalo ali obstaja poročilo delegata s tekme v Novi Gorici. 
Jože Zidar je prisotne obvestil, da je kvota za medije za POI PEKING 2008 za Slovenijo – 10 mest. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 18.45 
 
 
 
Zapisala: Živa Kravanja 
 
 
 
Ljubljana, 22.08..2007 
 
 
 Atletska zveza Slovenije 
                predsednik 
                                                                              dr. Peter Kukovica 
 


