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ZAPISNIK 
 

38. dopisne seje Upravnega odbora AZS 
ki je bila v četrtek, 23.02.2012 

 
 

Dnevni red: 
1. Kandidatura v Strokovni svet RS za šport  

 
 
AD 1  
 

Vlada Republike Slovenije bo imenovala nov Strokovni svet RS za šport.  
Po internih posvetovanjih smo ugotovili, da ima največ možnosti za imenovanje 
direktor AZS Boris Mikuž. 
 
Ker smo podobni postopek predloga uspešno uporabili pri imenovanju Brigite 
Langerholc v Svet Fundacije za šport, predlagamo podporo kandidatu za Strokovni 
svet RS za šport na enak način. 
 
Menimo, da je direktor AZS zelo dobro seznanjen s ključnimi tokovi in dokumenti 
slovenskega športa, kar je predpogoj za uspešno delovanje. 
 
Opis del in nalog Strokovnega sveta RS za šport je naslednji: 
 
Za odločanje o strokovnih zadevah v športu ter za strokovno pomoč pri sprejemanju 
odločitev in pri pripravi predpisov je Vlada Republike Slovenije  4. marca 1999 
ustanovila Strokovni svet za šport. 
  
Pristojnosti Strokovnega sveta so: 

• določa programe usposabljanja za opravljanje strokovnega dela v športu, 
nosilce usposabljanja ter način preverjanja usposobljenosti,  

• določi ustrezno strokovno izobrazbo za strokovne delavce v športu,  
• ugotavlja in določa, katera nacionalna panožna zveza ima pooblastilo iz 

četrtega odstavka 8. člena Zakona o športu,  
• določi kriterije za kategorizacijo vrhunskih športnih dosežkov in trajanje naziva 

vrhunski športnik,  
• ter daje mnenja in predloge ministru in vladi:  

o k določitvi predloga nacionalnega programa,  
o k določitvi nalog v športu,  
o k letnemu programu,  
o k normativom in standardom za izvajanje letnega programa,  
o k postopku za preverjanje uživanja nedovoljenih poživil,  
o k predlogom zakonov in drugih predpisov, ki zadevajo področje športa,  
o k drugim strokovnim nalogam nacionalnega pomena.  
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Člani UO AZS so se opredelili do predloga sklepa kot sledi: 
 
Sklep 280 : 
Potrjujemo Boris Mikuža, direktorja AZS za kandidata za člana v Strokovni 
svet RS za šport.  
 

 
a)   potrjujem b)  ne potrjujem c)  se vzdržim 
 
   13 članov    0     0 
 
 4 člani niso podali odgovora 
 
 
 
Ljubljana, 24.02.2012 
 
 
 
 
Zapisal in uredil: 
Boris Mikuž 
 
 
 
 
    Atletska zveza Slovenije 
                        predsednik 
                                                                                dr. Peter Kukovica 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


