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      ZAPISNIK 

 
43. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je bila v ponedeljek 16. junija 2008 

ob 17.00 uri v prostorih M-hotela  Derčeva 4,  1000 Ljubljana    
 

 Prisotni: dr.Peter Kukovica - predsednik AZS, Janez Aljančič, Dušan Prezelj - podpredsednika AZS,  
Gabrijel Ambrožič, Jurij Novak, Martin Steiner, Tomo Šarf, Črtomir Špacapan, Andrej Jeriček, Andrej B. Pengov, Robert 
Teršek, Igor Topole, Marjan Štimec – člani UO AZS 
Opravičeno odsotni: Boris Dular, Marjan Hudej, Anton Majcen 
Novinarji: Jože Zidar - STA 
Ostali prisotni: NO - Franc Mikec, Igor Primc 
Strokovna služba: Boris Mikuž – direktor, Zdravko Peternelj 
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 prisotnih več kot polovica članov. 
 
Predlog dnevnega reda: 
 
1. Pregled zapisnika 42. seje UO AZS in evidence sklepov – poroča Boris Mikuž 
2. Nastop na evropskih pokalih ( Istanbul, B. Bystrica, Maribor ) – poroča Martin Steiner 
3. Imenovanje uradne olimpijske delegacije – Martin Steiner 
4. Razno  ( ustno poročanje )          

 
Tomo Šarf predlaga, da kratko poroča o udeležbi GT na EP. 
 
Sklep št. 376 
UO AZS potrjuje predlagani dnevni red z dopolnilom.  
 
Vsi prisotni člani /13/ so potrdili zgoraj predlagani sklep. 
 
 
AD1. Pregled zapisnika 42. seje UO AZS in evidence sklepov  
Poročal Boris Mikuž. Vsi sklepi so bili realizirani. Nekateri so v realizaciji saj terjajo več časa oz. so take 
narave: 365, 366, 368. 
Na poročilo in zapisnik je v razpravi opozoril Andrej B. Pengov, ( sklep 370 ) naj se v zapisnik napiše, kaj je 
bilo narejeno in kdo je delal na tem. 
Zdravko Peternelj je opozoril na sklep 372 in možne težave z nastopanjem klubov. Člani UO AZS so se 
strinjali, da sklep velja za vse aktivnosti vključno s tekmovanji. 
 
SKLEP 377: 
UO AZS potrjuje zapisnik 42.seje UO AZS z zgoraj omenjenima pripombama. 
Vsi prisotni člani /13/ so potrdili zgoraj predlagani sklep. 
 
 
 



 
2. Nastop na evropskih pokalih ( Istanbul, B. Bystrica, Maribor ) – poroča Martin Steiner 
 
Martin Steiner je poročal o nastopu reprezentanc v prihodnjih dneh. Največ pozornosti je 
namenil nastopu reprezentanc na evropskem pokalu. 
Cilj – dolgoročni je nastop v super ligi. 
Cilj reprezentance moških v mnogoboju je nastop v prvi ligi.  
 
SKLEP 378: 
UO AZS potrjuje sestavo reprezentanc za evropske pokale in mladinsko za nastop 
na Alpe – Jadran. 
UO AZS potrjuje cilje reprezentanc: super liga, prva liga za moški mnogoboj in 
kvalitetni individualni rezultati za Alpe - Jadran ter predvidena finančna sredstva za 
vse tekme. 
12 članov je potrdilo sklep ; 1 je bil vzdržan. 
 
3.Imenovanje uradne olimpijske delegacije – Martin Steiner 
 
Poročal je Martin Steiner, ki je poudaril, da so atleti v fazi tekmovalnega ritma in da so zadnja tekmovanja potrdila, 
da so se kvalitetno pripravili na sezono. 
V razpravi je bilo ugotovljeno, da obstaja velika verjetnost, da norme za nastop doseže 20 ali celo več atletov in da 
jih lahko 20 nastopi. Odločilnih bo nekaj prihodnjih tednov z nastopi na evropskem pokalu in mitingu v Velenju ter 
državnem prvenstvu in nekaterih mitingih doma in v tujini. 
 
Terminski plan: 
01.07.- vse panožne zveze  pošljejo na OKS sezname potencialnih potnikov 
08.07.- odbor za VŠ zaseda in razpravlja o predlogih 
15.07.- potrditev delegacij 
20.07.- predstavitev Olimpijske delegacije 
23.07.- zadnji rok prijave za OI ( atletika ) 
 
Sklep 379: 
UO AZS potrjuje predlagano reprezentanco za nastop na POI PEKING 2008. V 
kolikor bodo posamezni atleti dosegli v času do 23.07.2008 norme MOK – a, jih bo 
AZS skladno s tem sklepom predlagala OKS – ZŠZ v uradno reprezentanco. 
 
Sklep 380: 
Poleg uradne reprezentance UO AZS predlaga OKS – ZŠZ dva trenerja s statusom » 
Personal Coach »:Savič Milorad,  Babinyec Jozsef 
 
Sklep 381: 
UO AZS potrjuje participacijo 1.500 eur za naslednje individualne trenerje, ki se jim 
bodo lahko pridružili dodatni trenerji v kolikor njihovi atleti dosežejo kriterije: 

o Andrej Hajnšek 
o Miha Tomc 
o Srdjan Djordjevič 
o Gorazd Rajher 
o Tine Lorenci 
o Borut Podgornik * ( začasni suspenz atletinje ) 

 
Vsi prisotni člani  /13/  so potrdili zgoraj navedene sklepe. 
 
5.Razno 



 
Tomo Šarf je poročal o evropskem prvenstvu v gorskem teku in o izboru reprezentance. 
Nastopili bodo vsi najboljši atleti v tej disciplini. 
Jure Novak je poročal o pripravi na EVACS 2008. Trenutno je skoraj 3.500 prijavljenih, pričakuje se, da jih bo 
preko 4.000. Slovenskih veteranov je 206, kar predstavlja absolutni rekord. 
Hkrati se je uspelo obnoviti stadion z novo opremo. Zasedeni so vsi hoteli v Ljubljani in bližnji okolici, sedaj so 
rezervacije že za hotele cca 50 km iz Ljubljane. 
 
 
 
Seja zaključena ob 18.40 uri 
 
 
Zapisal: Boris Mikuž 
 
Ljubljana, 18.06.2008 
 
 
 
  Atletska zveza Slovenije 
                predsednik 
                                                                              dr. Peter Kukovica 
 


