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Letali�ka 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 
 

4. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je bila v torek  27. maja 2009 ob 17.00 uri v prostorih 
               Atletske zveze Slovenije - konferenčna dvorana, Letali�ka cesta 33c, 1000 Ljubljana  

  
 

 Prisotni:  dr. Peter Kukovica � predsednik , mag. Marjan Hudej, Du�an Prezelj, ( oba podpredsednika ), 
Gabrijel Ambro�ič, dr. Boris Dular, Martin Steiner, Marjan Gorza, mag. Jurij Novak, dr. Iztok 
Ciglarič, Tomo �arf, Andrej Jeriček 

                               
Novinarji: Jo�e Zidar - STA 
Ostali prisotni: Črne Slavko, dr. Tadej Malovrh � predsednik ANTIDOPING komisije  
Strokovna slu�ba: Boris Miku�, 
Pričetek seje: 17.00 uri 
Predsednik dr. Peter Kukovica, je  vse prisotne pozdravil, ter jih seznanil z gradivom in predlaganim dnevnim redom.  
Prisotnih je bilo 9 članov ob začetku seje in 11 članov ob koncu seje UO AZS.V skladu s 36. členom Poslovnika o delu 
UO AZS je bil UO AZS sklepčen in je veljavno odločal, ker je bilo prisotnih več kot polovica članov. 
Predsednik je predlagal dnevni red. 
 
Predlog dnevnega reda: 
 

1. Pregled zapisnika 03. seje UO AZS in evidence sklepov � poroča Boris Miku� 
2. Revidirano letno poročilo za leto 2008 in finančno poročilo za leto 2008 � poroča dr. Peter Kukovica 
3. Program AZS za leto 2009 in finančni načrt za leto 2009 � poroča dr. Peter Kukovica 
4. Predlog statutarnih sprememb � poroča dr. Boris Dular 
5. Zagnani strate�ki projekti AZS � poroča dr. Peter Kukovica   

- Model tr�enja AZS  
- tr�enje Vrhunske atletske selekcije  
- Mlada atletska selekcija  
- Mednarodna atletska liga 2009  
- projekt » Atletski klubi » 
- medicinska podpora atletom 

6. Revija » ATLETIKA »  - poroča dr. Peter Kukovica 
7. Sredozemske igre � Pescara 2009 � poroča Boris Miku� 
8. Predstavitev programa delovanja Antidoping komisije AZS in novosti �  dr. Tadej Malovrh 
9. Sklic Skup�čine AZS � poroča dr. Peter Kukovica 
10. Razno          

 
Sklep 35: 
UO AZS potrjuje  predlagani dnevni red. 
 
AD1. Pregled zapisnika 03. seje UO AZS in evidence sklepov � poročal je  Boris Miku� 
Uvodna obrazlo�itev celotnega zapisnika in realizacijo sklepov je podal Boris Miku� - direktor AZS 
Na zapisnik ni bilo pripomb. 
 
Sklep 36: 
UO AZS  potrjuje  zapisnik 3. seje UO AZS in evidenco sklepov. 
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AD2. 2. Revidirano letno poročilo za leto 2008 in finančno poročilo za leto 2008 � poroča dr. Peter Kukovica 
 
Predsednik je predstavil poročilo za leto 2008. Predstavil je, da je bilo leto 2008 rekordno glede pridobljenih 
sredstev. Temu primerno velik je bil tudi vlo�ek. Posebej je izpostavil: 
 

- da je bilo leto 2008 izjemno uspe�no 
- večje �tevilo sponzorskih pogodb 
- uravnote�enost prihodkov ( F�O, M��, sponzorji ) 
- selitev v lastne prostore ( nakup ) 
- pozitivno mnenje revizijske hi�e AGC Consultatio d.o.o. 

Aktivnosti bi morali nadaljevati po začrtani poti in opredelitvi na Skup�čini. Hkrati se je predsednik �e enkrat 
zahvalil za aktivnosti in prispevek obema podpredsednikoma ter vsem tistim, ki so pomagali k uspehom 
slovenske atletike v letu 2008. 
Direktor AZS Boris Miku�  je povedal, da so posamezni skrbniki podali poročila, ki pa so v skladu s 
predvidenim stro�kovnim planom oz. so podali informacijo če je pri�lo do odstopanj. Poročilo je pripravljeno 
tako kot je bilo dogovorjeno �e v letu 2008. 
 
Mag. Jurij Novak je pojasnil, da je Veteransko zdru�enje je prekoračilo svoj » proračun« na račun bremenitve 
opreme in udele�be ne tekmah, a za slednji dejansko sami krijejo stro�ke. 
Dr. Tadej Malovrh ( Komisija za antidoping ) je pojasnil, da je porabila več sredstev nastala na račun 
zahtevnega dopin�kega primera in večjega �tevila kontrol. 
V material naj se doda ( Mednarodna atletska liga ) MAL 2008. 
 
Sklep 37: 
UO AZS se  je seznanil  z revidiranim letnim poročilom za leto 2008 in računovodskim izkazom za leto 
2008 ter oba potrjuje. Oboje se predstavi kot gradivo na Skup�čini. 
 
 
AD3. Program AZS za leto 2009 in finančni načrt za leto 2009 � poroča dr. Peter Kukovica 
 
Predsednik dr. Peter Kukovica je poudaril, da je zaradi recesije potrebno napeti vse sile za obvladanje odhodkov, 
doseči je potrebno bolj�e cene in bolj�e roke. �e bolj pozorno bo potrebno vlagati tja, kjer bo učinek 
maksimalen. Sredstva morajo biti kar se da namenska! 
 
Uspeh vidi predvsem v sodelovanje klubov in AZS. In aktivni klubi lahko največ pripomorejo k rezultatom v 
prihodnje. Program tudi predvsem poudarja delo AZS na tem segmentu ter investicijskem področju. AZS se bo 
obojega lotila najbolj načrtno doslej. 
 
Sklep 38: 
UO AZS potrjuje Letni program 2009 in finančni načrt 2009. Gradivo se posreduje Skup�čini. 
 
 
AD4. Predlog statutarnih sprememb � poroča dr. Boris Dular 
 
Dr. Boris Dular je predstavil predlagane novosti in statutarne spremembe. Ob teme je posebej poudaril ločitev na 
vsebinske spremembe ( ki jih je v resnici malo ) in » redakcijske spremembe » ( npr. ponavljanje kratice AZS se izbri�e 
kot nepotrebno ). 
 
Na razpravi je bilo izpostavljeno: 

• Da je pri določenih členih morda napačna dikcija (42., 43. člen) 
• Da je morda pri zdru�enjih je dikcija preskopa.  
• Odgovor: vsa zdru�enja imajo svoje akte, ki vse definirajo in zato prepisovanje ni potrebno. ( so » kolektivni 

člani » ) 
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Sklep 39: 
UO AZS potrjuje novi Statut AZS s predlaganimi spremembami. 
 
 
AD5. Zagnani strate�ki projekti AZS � poroča dr. Peter Kukovica   
 
Dr. Peter Kukovica je predstavil model tr�enja AZS. Du�an Prezelj je predstavil projekt tr�enja Vrhunske atletske 
selekcije, Slavko Črne mlado atletsko selekcijo, in Martin Steiner MAL 2009, mag. Marjan Hudej projekt »Atletski klubi« 
in prvi neuspeh pri tem projektu, saj se klubi niso odzvali na srečanje. Boris Miku� je predstavil medicinsko podporo 
atletom. 
 
Med razpravo je bilo izpostavljeno: 

• Da je potrebno zagotoviti tehnično opremo za stadione, 
• Pri tr�enju vrhunske selekcije je izhodi�če (»politika« ) strategija zveze, točen plan bo narejen, preden projekt 

steče. Razpravljalci so zastopali stali�če, da mora biti strategija enotna znotraj AZS. Nikakor ne sme biti 
drugačna od  strategije AZS; opredeliti je potrebno odgovornost posameznika. 

 
Sklep 40:  
Za vodjo projekta » Model tr�enja AZS » se imenuje predsednik AZS dr. Peter Kukovica, ki pripravi 
predlog dokumenta » Pravilnik tr�enja AZS ». 
 
Sklep 41: 
Za vodjo projekta » Tr�enje Vrhunske atletske selekcije » se imenuje podpredsednika AZS Du�ana 
Prezlja.  
 
Sklep 42: 
Za vodjo » Mlada atletska selekcija » se imenuje Slavko Črne. 
Za pripravo koncepta » Otro�ka atletska liga » se imenuje Slavko Črne, z namenom, da projekt ( Liga ) 
starta v letu 2010. 
 
AD6. Revija » ATLETIKA »  - poroča dr. Peter Kukovica 
 
Predsednik dr. Peter Kukovica je pojasnil, da je dogovor z Ekipo in SET d.o.o. v zadnji fazi in da naj bi revija 
po Bergnu �e iz�la kot priloga Ekipi. V nadaljevanju je pojasnil principe dogovora med AZS in podpisniki 
pogodb. ( SET d.o.o. �e podpisala; podjetje Krater �e usklajujemo ) 
 
Sklep 43: 
AZS potrjuje pogoje sodelovanja z dnevnikom EKIPA in s podjetjem SET skladno s predstavljenimi 
pogoji. 
 
 
AD7. Sredozemske igre � Pescara 2009 � poroča Boris Miku� 
 
Direktor Boris Miku� je seznanil prisotne z dogovori z OKS � Z�Z glede projekta SI Pescara 2009. Pojasnil, je, da so bili 
začetni kriteriji zelo neugodni za AZS. Po več usklajevanjih z OKS � Z�Z je mogoče ob končnem obračunu pričakovati » 
uravnote�ene stro�ke ». ( AZS praktično ne bo plačala »prispevka« v vi�ini cca 6.500 EUR, kot je bilo prvotno 
izračunano ) 
Gotov ni posebej motivacijsko, da moramo za » neuspe�nega atleta « ( uvr�čen v drugo polovico: torej 4. od 7. 
uvr�čenih ) plačati stro�ke in del bremeni �e trenerja. 
 
Sklep 44: 
UO AZS potrjuje pogoje sodelovanja z OKS � Z�Z glede na predstavljena izhodi�ča.  
UO AZS potrjuje preliminarno reprezentanco za nastop na SI PESCARA 2009, ki se jo dokončno potrdi 
na korespodenčni seji UO AZS 08. junija 2009. 
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AD8. Predstavitev programa delovanja Antidoping komisije AZS in novosti �  dr. Tadej Malovrh 
 
Dr. Tadej Malovrh je predstavil plan delovanja Komisije za antidoping. Pojasnil je način delovanja v letu 2009 
in posebej izpostavil pomen preventive oz. poznavanja pravil. �eli si, da bi bilo več atletov in tudi trenerjev 
prisotnih na raznih predavanjih. 
Prisotne je seznanil z aktivnostmi v zvezi z ustanavljanjem Nacionalne antidoping komisije.  
 
Sklep 45: 
UO AZS se je seznanil s podrobno predstavljenim programom Antidoping komisije in novostmi s tega 
področja. 
UO AZS ugotavlja, da je delovanje Antidoping komisije zelo aktivno in da zagotavlja hiter in učinkovit 
pretok novih informacij preko spleta AZS. 
 
Sklep 46:  
AZS potrjuje svojo usmeritev ničelne tolerance na področju boja proti dopingu in bo v tej smeri 
delovala tudi v prihodnje. 
 
Sklep 47: 
V Antidoping komisijo OKS � Z�Z se predlaga se dr. Tadej Malovrh. 
 
AD9. Sklic Skup�čine AZS � poroča dr. Peter Kukovica 
 
Predsednik dr. Peter Kukovica je predlagal sklic skup�čine AZS za ponedeljek 15. junija 2009 ob 17. uri in 
predstavil predlog vabila in dnevnega reda kot sledi iz spodnjega zapisa: 
 

Na podlagi 18. člena Statuta AZS in sklepa �t. 48 na 4. seji UO AZS z dne 27.05.2009 sklicujem 
 
   SKUP�ČINO ATLETSKE ZVEZE SLOVENIJE, 
                 ki bo v 
 
ponedeljek, 15. junija 2009 ob 17.00 uri v poslovnih prostorih Atletske zveze Slovenije, 
Letali�ka 33c,  Ljubljana 
 
Predlog dnevnega reda: 
 
1. Otvoritev skup�čine AZS in izvolitev organov za vodenje Skup�čine AZS 

a. delovno predsedstvo 
b. verifikacijska komisija 
c. overovatelja 
d. zapisnikar 

2. Pregled zapisnika Skup�čine z dne 27.01.2009 
3. Poročilo verifikacijske komisije 
4. Poročila o delu za leto 2008, finančno poročilo in revizijsko poročilo 
5. Letni program AZS 2009 in finančni načrt AZS 2009 
6. Predlog za revizijsko hi�o v letu 2009 
7. Statut AZS � predlog sprememb in dopolnitev Statuta 
8. Pobude in predlogi članic 
9. Razno 

 
 
Sklep 48: 
UO AZS potrjuje 15. junij 2009 za datum redne letne Skup�čine Atletske zveze Slovenije s 
predstavljenim dnevnim redom. 
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AD10 � Razno 
 
Prestop Sne�ane Rodić 
 
Predsednik Strokovnega sveta AZS je pojasnil s čim je bil glede prestopa atletinje Sne�ane Rodić seznanjen.                  
( dogovor klubov, atletinja trenira v Ljubljani, zamujen rok,.. ) Meni, da je v interesu atletike, da se opravi prestop 
in naj UO AZS, da formalno mo�nost komisiji, da izpelje zadevo. 
 
Boris Miku� je pojasnil situacijo ( prispela po�ta, ki nakazuje zamudo; AZS nima drugih dokumentov ). Pojasnil je, da se 
s prestopom res strinjata obe strani, saj je stopil v stik z vsemi zainteresiranimi. Je pa z Akti AZS ( komisija se tako hitro 
ni sestala ) potrebno ugotoviti, kje je mo�nost za ta korak. 
 
Sklep 49:  
Komisiji za prestop se daje pooblastilo, da lahko uredi prestop atletinje Sne�ane Rodić iz AK Gorica v 
AD MASS, ob pogoju, da dostavi ustrezno dokumentacijo, ki na AZS ni prispela v prestopnem roku 
aprila. Prestop mora biti sporazumen in v skladu s pravili. 
 
Sklep 50:  
AZS naj pripravi nov predlog Pravilnika o prestopih atletov. 
 
Ob koncu seje je bilo pojasnjeno �e: 

• Du�an Prezelj je poročal o aktivnostih na področju » Kategorizacija« . �e vedno je potrebno peljati akcijo na 
tem projektu in usklajevanje z OKS � Z�Z naj bi se nadaljevala v začetku junija ali celo julija. 

• Sponzor ASICS je dobavil opremo skladno z dogovorom ( čakamo sicer �e na vetrovke ). V 4. letih pričakujemo 
za 250.000 eur opreme � te�ave pri opremi za Vodovnika in �timca se re�uje z individualnimi naročili pri 
domačih dobavitelji 

 
Seja zaključena ob: 20.05 
 
Ljubljana, 21.07.2009 
 
Zapisala in uredila : Jana �umi, Boris Miku� 
 
 
 
  Atletska zveza Slovenije 
                predsednik 
                                                                              dr. Peter Kukovica 
 
 


