
ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE        
Vodnikova cesta 155 
1000 Ljubljana            
   

ZAPISNIK 
 

39. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek  24.januarja 2008 ob 17.00 uri v   
prostorih M-hotela  Derčeva 4,  1000 Ljubljana    

 
 Prisotni: dr.Peter Kukovica-predsednik, Janez Aljančič, Dušan Prezelj; podpredsednika, Gabrijel Ambrožič, Marjan 
Hudej, Jurij Novak, Martin Steiner, Tomo Šarf, Črtomir Špacapan, Igor Topole, Robert Teršek, Anton Majcen  - člani UO 
AZS  
     
Opravičeno odsotni:  Boris Dular, Andrej Pengov, Andrej Jeriček, Marjan Štimec  
Novinarji: STA-Jože Zidar,Delo-Darja Ladavac 
Ostali prisotni: Franc Mikec član NO AZS, Primc Igor -Vrhunska selekcija, 
 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 11 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. 
Predlog dnevnega reda: 
 

1. Pregled zapisnika 38. seje UO AZS in evidence sklepov – poroča B. Mikuž 
2. Pregled izplačil za atlete v letu 2007 – poroča Boris Mikuž 
3. Pogodbe z atleti za leto 2008 – poroča Martin Steiner 
4. Pogodbe VRHUNSKA SELEKCIJA – poroča Igor Primc 
5. Pogodbe MLADA SELEKCIJA – poroča Henrik Omerzu 
6.    Razno  

 
Predlagani dnevni red je predsednik dal na glasovanje. 
 
Sklep št. 329 
UO AZS potrjuje /11/ predlagani dnevni red. 
 
AD1./Pregled zapisnika -poročal Boris MIKUŽ-direktor AZS 
Po pregledanem zapisniku  bilo predlagano ,da se v bodoče v zapisnik vpisuje samo sklepe in ne razprave, ter gradiva 
UO AZS.  
 
Sklepa  Št.330:  
UO AZS /11/ potrjuje zapisnik 38. seje UO AZS in evidenco sklepov 38. seje UO AZS. V bodoče se  v zapisnik 
vpisuje samo sklepe in ne razprave ter gradiva UO AZS. 
 
AD2.Pregled izplačil za atlete v letu 2007 – poročal Boris Mikuž-direktor AZS 
 
Sklep št. 331: 
Vsem atletom z osnovne pogodbe za leto 2007 se izplača 4. obrok v skupni vsoti 10.200 € in 5.500 € iz naslova 
olimpijskega programa v enakem razmerju kot dosedanje izplačilo. Izplačilo se izvede v roku 8 dni od sklepa UO 
AZS.  
Oblikuje se finančno likvidnostna komisija, ki bo spremljala finančno poslovanje.  
 
Vsi prisotni člani /11/ so potrdili zgoraj omenjeni sklep. 
 
AD3.Pogodbe z atleti za leto 2008 – poročal Martin Steiner-predsednik Strokovnega sveta AZS 
 
 
 
 



Sklep št. 332: 
UO AZS potrjuje seznam atletov za pogodbe za leto 2008. Za pogodbo v prvem razredu se namenja 6.000 €; za 
pogodbo v drugem razredu se namenja 4.000 € in za pogodbo v tretjem razredu se namenja 2.000 €. Dinamika 
izplačil in drugi pogoji bodo definirani s pogodbo, ki bo predvidoma podpisana konec januarja 2008 ali v prvem 
tednu februarja 2008. 
Pogodba z atletinjo Jolando Čeplak se zamrzne, do dokončne odločitve disciplinske komisije pri AZS.                                         
Na pogodbah je 40 atletov in atletinj./ Prvi razred/ 6+1/drugi 15 in tretji 18./ 
 
Vsi prisotni člani /12/ -član UO AZS Tomo Šarf je prispel ob 17.30 so potrdili sklep. 
 
AD4.Pogodbe VRHUNSKA SELEKCIJA – poročal Igor Primc- vodja Vrhunske selekcije 
 
Sklep št. 333: 
UO AZS potrjuje seznam atletov v VRHUNSKI SELEKCIJI . Število 10 atletov/6+4/in za leto 2008 namenja 5.000 € 
na atleta za njegov program. Dinamika izplačil in drugi pogoji bodo določeni s pogodbo. 
Podpis pogodb bo AZS organizirala v drugem tednu v februarju 2008. 
 
Člani UO AZS /11/ so potrdili sklep št.333, nihče ni bil proti, /1/ vzdržan glas./Igor Topole/  
 
AD5.MLADA SELEKCIJA – poročal Martin Steiner, zaradi odsotnosti Henrik Omerzuja 
Gre za finančno podporo perspektivnim atletom  razvrščenim v skupine A /4/ B/5/ C/9/ skupaj 16 atletov in atletinj v 
smislu ohranjanja v atletskih vrstah. 
Predsednik Peter Kukovica je podal zanimivo informacijo vezano na finančno konstrukcijo izplačil predvidenih za 
pogodbe v letu 2008. Gre za 142.000€+50.000€ + 6300€. V celotnem znesku za 36% večje izplačilo kot v letu 2007. 
 
Sklep št. 334: 
UO AZS potrjuje predlagani seznam atletov mlade selekcije za podpis pogodb za leto 2008 v naslednji višini: A 
skupina 3.000 € B skupina 1.800 € in C skupina 1.500 €. Dinamika izplačil in drugi pogoji bodo določeni s 
pogodbo. 
Podpis pogodb pripravi AZS v drugem tednu februarja. 
Strokovni svet AZS izdela predlog pogodb za gorske tekače in tekače krosa. 
 
Prisotni člani UO AZS /12/ so soglasno potrdili predlagani sklep 
 
AD6. RAZNO- Peter KUKOVICA-predsednik AZS 
 
Sklep št. 335 
Janez Aljančič-podpredsednik AZS prevzame  področje pokrivanja dela s klubi . Igor Topole zaradi osebnih 
razlogov odstopil. 
 
Sklep št.336 
Vodja atletske ekipe na OI v Peking 2008 je predsednik Strokovnega sveta AZS Martin STEINER. 
 
Sklep št.337 
UO AZS potrjuje kandidaturo Predsednika AZS dr. Peter KUKOVICA  v Svet Fundacije za šport. Kandidatura naj 
se posreduje MŠŠ. 
 
Sklep št.338 
Finančno likvidnostna komisija se sestane enkrat mesečno in spremlja finančno stanje za tekoče obdobje. 
 
Sklep št.339 
Jure Novak član UO AZS poda na vsaki prihodnji seji UO AZS poročilo o poteku priprav za EVACS 2008. 
 
Sklep št.340 
Vsi predsednik komisij naj pripravijo in oddajo poročila za leto 2007 ter vsebinski in finančni plan za leto 2008. 
 
 



Sklep št. 341 
AK Velenje kandidira  na EAA za organizacijo Evropskega prvenstva v krosu v letu 2010 ali 2011. 
 
Sklep št.342 
Potrjuje se predlog TK AZS glede nastopov v mešani konkurenci, ki je skladen s pravili IAAF sprejetimi na 
zadnjem kongresu IAAF avgusta 2007. 
 
Atlet AD MASS Andrej  Poljanec je z dopisom oziroma peticijo, obvestili TK AZS ,da so pogoji za nastop v dvorani  v 
Ljubljani  nesprejemljivi in da daje pobudo , da se skok s palico izvede v Gorici. 
Po daljši razpravi so člani UO AZS sklenili sledeče: 
 
Sklep št.343 
UO AZS je seznanjen, da pogoji za nastop v skoku s palico v Ljubljani niso optimalni. Zaprosi se R. Terška  in 
atlete, da s svojimi nastopi opozorijo širšo javnost na nujnost pokrite dvorane in s tem spodbudijo akcijo o 
izgradnji primernega objekta. 
 
Vsi prisotni člani UO AZS /12/ so zgoraj omenjene sklepe pod točko razno soglasno potrdili. 
 
Seja zaključena ob 20.00 uri 
 
Zapisala: Živa Kravanja-25.01.2008 
 
 
 
 
 
  Atletska zveza Slovenije 
                predsednik 
                                                                              dr. Peter Kukovica 
 


