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        ZAPISNIK 
 

40. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je bila v ponedeljek  25. februarja 2008 ob 17.00 uri v   
prostorih M-hotela  Derčeva 4,  1000 Ljubljana    

 
 Prisotni: dr.Peter Kukovica-predsednik, Janez Aljančič in Dušan Prezelj-podpredsednika, Gabrijel Ambrožič, 

   Boris Dular, Marjan Hudej, Jurij Novak, Andrej Pengov, Martin Steiner, Tomo Šarf, Črtomir Špacapan, 
                 Robert  Teršek, Anton Majcen  
Opravičeno odsotni:  Andrej Jeriček, Marjan Štimec, Igor Topole  
Ostali prisotni:  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 13 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 39. seje UO AZS in evidence sklepov – poroča B. Mikuž 
2. CGP – Pristop 
3. Poročila za leto 2007 in finančno poročilo za leto 2007 ( več poročevalcev ) 
4. Klubi – članstvo AZS – poroča Boris Dular 
5. Nastop SP Valencia – poroča Martin Steiner 
6. Razno           

- razpis MŠŠ  
- razpis FŠO 
- informacija revija ATLETIKA 
 

Član UO AZS Andrej Pengov je predlagal: 
Minuto molka za umrlim  nekdanjim predsednikom RS in dolgoletnim premierom dr. Janezom Drnovškom. 
Delegacija AZS v sestavi Peter Kukovica, Janez Aljančič,Dušan Prezelj -vpis v žalno knjigo.  
Podpredsednik Dušan Prezelj je predlagal, da se na kratko poroča še o kategorizaciji. 
 
Predlagani dnevni red  z dopolnilom je predsednik dal na glasovanje . 
 
SKLEP 344: 
UO AZS potrjuje predlagani dnevni red. 
12 članov potrdilo. Nihče proti ali vzdržan. 
 
AD 1. Pregled zapisnika 39. seje UO AZS 
Član UO AZS Andrej Pengov je pripomnil,da se njegove pripombe na zapisnike 37.seje niso upoštevale, oziroma 
obravnavale in da bi v smislu pozitivnega razmišljanja v bodoče bilo to  korektno. 
Ostalih  pripomb na zapisnik  in evidenco sklepov ni bilo. 
 
SKLEP  345:  
UO AZS potrjuje zapisnik 33. seje UO AZS in evidenco sklepov 39. seje UO AZS.  
12 za, proti 1, vzdržan nihče. 



AD 2. CGP - Pristop 
Predstavnica podjetja Pristop Mateja Dimnik Zavrl,ki je izdelalo celostno grafično podobo AZS, je vsem 
prisotnim predstavila Belo knjigo oziroma priročnik. Gre za Pravila celostne podobe AZS, ki  služijo kot temelj  
vezano za uporabo na vseh nivojih. 
 
SKLEP 346: 
UO AZS  imenuje delovno skupino UO AZS (Andrej Pengov, Tomo Šarf, Gabrijel Ambrožič, Anton Majcen, Martin 
Steiner), da do 15.03.2008 predlagajo  vse ostale možne aplikacije, ki so potrebne  za dokončno predstavitev 
celostne podobe AZS ( » bele knjige » ) na naslednji redni  seji, da potem takoj stopi v veljavo za  uporabo. 
 
Vsi prisotni člani UO AZS /13/ so soglasno potrdili predlog zgoraj omenjenega sklepa 
 
AD 3. Poročila za leto 2007 in finančno poročilo za leto 2007. 
Predsednik Peter Kukovica se je vsem še enkrat zahvalil za skupno delo in angažiranje, kar se v visoki meri kaže 
navzven,  ko je delovanje povezovalno in ko so rezultati resnično izvrstni. To naj se nadaljuje tudi v letu 2008.  
Vsa poročila delavnih teles in združenj, so bila del gradiva. Pri finančnem poročilu je predsednik ponovno poudaril  
pomembnost  preglednosti  poslovanja, ki je sedaj še toliko bolj pomembno vezano na prvo revizijo na AZS. 
 
SKLEP 347: 
Pripravi se natančna  analiza finančnega poročila 2007 po vseh stroškovnih mestih in je le ta potem izhodišče za 
pripravo finančnega plana 2008. 
UO AZS potrjuje poročila združenj in delovnih teles za leto 2007 in finančno poročilo za leto 2007. 
 
Vsi prisotni člani /13/ so potrdili zgoraj navedeni sklep. 
 
AD 4. Klubi – članstvo AZS 
Član UO AZS Boris Dular je predstavil problematiko tako imenovanih "mrtvih duš" na nivoju klubov in društev. 
Kar nekaj je takih, ki ne delujejo več, ali pa je njihova aktivnost na zelo nizkem nivoju in brez pobud.  
Problematiki plačevanja članarin je zlasti  pri klubih in društvih, ki dejansko životarijo in nimajo nikakršnih 
dodatnih sredstev za delovanje oziroma so dejansko samo društva na papirju, ki se morda aktivirajo le ob 
volitvah, kar ni najbolj produktivno. 
   
SKLEP 348: 
Glede na obveznost izpolnjevanja članskih dolžnosti v AZS opredeljenih v 13. členu statuta AZS, Upravni odbor 
pisno opozori člane AZS, ki že dve leti ali  več niso poravnali članarine in se niso udeležili skupščine na  
poravnanje zaostalih obveznosti ter tekočih za leto 2008, in sicer v roku do 31. 3. 2008. 
V nasprotnem primeru bo Upravni odbor v skladu z določili  13. in 14. člena statuta ugotovil, da članica ne 
izpolnjuje svojih članskih dolžnosti  in sprejel sklep o njenem prenehanju članstva v AZS. 
 
Vsi prisotni člani /13/ so soglasno potrdili sklep. 
 
AD 5. Nastop SP Valencia 
Predsednik Strokovnega sveta AZS Martin Steiner je predstavil reprezentanco,ki potuje na Svetovno dvoransko 
prvenstvo v Valencio, ki bo od 7. -9. marca in njene cilje. 
Vsi udeleženci so močno motivirani in pričakuje se dober nastop . 
Reprezentanco  sestavlja 5 atletov in 5 spremljevalcev 
Miran Vodovnik-krogla; Damjan Zlatnar-60m ovire; 
Nina Kovačič-60m; Sonja Roman 1500, 3000m; Marija Šestak -troskok 
Spremstvo: Matija Šestak, Marjan Štimec-trenerja, dr. Rastko Stok-zdravnik; Khalid Nasif-fizioterapevt 
Predsednik Peter Kukovica je predlagal za vodjo reprezentance direktorja AZS Borisa Mikuža. 
 
SKLEP 349: 
UO AZS potrjuje reprezentanco za nastop na SP v dvorani v Valencii. 
13 članov za. 
 



AD 6. Razno  
- poročanje o kandidaturah FŠO in MŠŠ 
- poročanje o sestanku revija » ATLETIKA » 
- poročanje o kategorizaciji 

Članom UO AZS so bile podane informacije o kandidaturah na FŠO in MŠŠ, ki sta jih podala Dušan Prezelj in 
Boris Mikuž. Poudarjeno je bilo, da je z dobrimi projekti mogoče pridobiti več sredstev in je zato potrebna 
dobro pripravljena kandidatura. AZS pričakuje več sredstev kot v preteklih letih. 
Dušan Prezelj je obvestil prisotne, da je atletika prejela relativno veliko sredstev na področju investicij ( 
Grosuplje, Brežice, Sl.Gradec, itd ), kjer je ali bo denar prejelo 5 večjih sredin. Poleg tega je vrednost 
kandidature AZS ocenjena za leto 2008 na cca 430.000 EUR, kar je izjemne porast in kar je še pomembno, da 
se zaradi pravil delovanja v naslednjem letu vsota ne sme bistveno znižati. 
 
O reviji "Atletika" je poročal vodja delovne skupine za analizo revije Atletika Tomo Šarf,ki je izpostavil bistvena 
izhodišča za realne možnosti ustvarjanja revije.Le ta mora biti ambiciozno zasnova in potrebno je določiti 
temeljno poslanstvo le te in s tem njeno vsebino in zasnovo. Kot izjemno pomembno izhodišče je delovna 
skupina prepoznala mesto urednika ali vodje projekta revije, ki mora biti ustrezno motiviran. 
 
O poteku priprav na EVACS 2008 je poročal Jure Novak član UO AZS. Zadeve potekajo  po planih, le nekaj 
zapletov je vezano na delovanje sodnikov, ker jih je zaenkrat premalo. Polde Rovan in Jure Kolenc sta  
odpovedala sodelovanje v imenovanih  vlogah. Izrisani so vsi tloris tekmovališč. Nastanitev je že zapolnjena   
v Ljubljani, saj se že vršijo rezervacije vse do Logatca in Postojne.  
 
O kategorizaciji je poročal podpredsednik Dušan Prezelj, ki je poudaril »pozitivne premike« v smislu položaja 
atletike tudi v prihodnje. K temu je nedvomno pripomogla aktivnost AZS in delovne skupine, ki je delovala na 
tem področju ( Prezelj, Steiner, Mikuž ); aktivnost predsednika AZS in vseh, ki so na svoj način prispevali k 
prepoznavanju pomembnosti tega dokumenta v športu. 
Predlaga, da bi AZS morda v prihodnje uvedla » interno kategorizacijo » , ne glede na zaznane premike na 
tem področju. 
 
 
Seja zaključena ob 20.00 uri 
 
Zapisala: Živa Kravanja 
 
 
  Atletska zveza Slovenije 
                predsednik 
                                                                              dr. Peter Kukovica 
 


