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Letališka cesta 33c, 1000 Ljubljana,
Slovenija
Tel: +386 (01) 520-69-10
Fax: +386
(01) 520-69-16
e-mail: info@atletska-zveza.si
http: www.atletska-zveza.si
ZAPISNIK
SKUPŠČINE ATLETSKE ZVEZE SLOVENIJE (AZS)
ki je bila v sredo, dne 08.06.2011 ob 17.00 uri v prostorih AZS, Letališka cesta 33c v
konferenčni dvorani.
Prisotni delegati: AK Triglav (mag. Tomaž Kukovica), AD Almont (Dragomir
Trajkovič), AK Domžale (Tomaž Jarc), ZASS (Aljančič Janez), KGT Papež (Dušan
Papež), AK CP Ptuj (dr. Aleksander Lorenčič), TK Šmarnogorska naveza (Tomo Šarf),
AS Partizan Medvode (Franci Bohinc), AK Radeče (Stanko Renko), AK Postojna
(Andraž Pahor), VAD-Veteransko atletsko društvo Ljubljana (Jože Cvar), AD Kronos
(Slavko Petelin), KGT Grmada, Ljubljana (Tomo Šarf), Združenje za gorske teke
(Tomo Šarf), AK Krka Novo mesto (Mario Mohorović), ZATS (Andrej Jeriček), AD
MASS (Črne Slavko), AK Poljane Maribor (dr. Iztok Ciglarič), AK Velenje (Martin
Steiner).
Prisotnih delegatov je bilo 19. S pravico glasovanja 19.
Prisotni člani UO AZS: dr. Peter Kukovica - predsednik AZS; mag. Marja Hudej –
podpredsednik AZS
Prisotni člani NO AZS: Franc Mikec
Zaposleni AZS: Boris Mikuž-direktor
Predsednik AZS dr. Peter Kukovica je pozdravil vse prisotne delegate, člane UO AZS
in NO AZS ter strokovno službo in ostale prisotne.
Ker je bilo ob 17.00 prisotnih le 16 delegatov, je predsednik predlagal, da se
Skupščina izpelje v skladu z 21. členenom Statuta AZS, ki predvideva zamiku
pričetka.
Pričetek Skupščine je bil tako ob 17.30 uri s prisotnostjo 19 delegatov.
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AD 1
Za delovanje Skupščine skladno s Statutom AZS je bilo potrebno izvoliti naslednje
organe:
a. delovno predsedstvo
b. verifikacijsko komisijo
c. overovatelja
d. zapisnikarja
Dr. Peter Kukovica je skladno s tem podal naslednji predlog:
Delovno predsedstvo:
• dr. Boris Dular - predsednik delovnega predsedstva – član UO AZS in UO AK
Krka
• Franci Bohinc - AS Partizan Medvode, član
• dr. Iztok Ciglarič - AK Poljane Maribor, član
Verifikacijska komisija:
Mario Mohorović - AK Krka, Martin Steiner - AK Velenje, Dragomir Trajkovič - AD
Almont
Overovatelja: Tomo Šarf, Združenje za gorske teke, Črne Slavko, AD MASS
Zapisnikar: Boris Mikuž – direktor AZS
Sklep št. 1:
Skupščina AZS potrjuje delovno predsedstvo, verifikacijsko komisijo,
overovatelja in zapisnikarico.
Dr. Boris Dular se je zahvalil za zaupanje, ki ga je Skupščina AZS podelila vsem
organom in predlagal dnevni red (delegati so ga prejeli na podlagi 18. člena Statuta
AZS in sklepa št. 221 na 27. seji UO AZS z dne 12. maja. 2011).
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine AZS in izvolitev organov za vodenje Skupščine AZS
e. delovno predsedstvo
f. verifikacijska komisija
g. overovatelja
h. zapisnikar
2. Pregled zapisnika Skupščine z dne 15.06.2010
3. Poročilo verifikacijske komisije
4. Poročila o delu za leto 2010, finančno poročilo in revizijsko poročilo
5. Letni program AZS 2011 in finančni načrt AZS 2011
6. Predlog za revizijsko hišo v letu 2011
7. Povečanje števila članstva atletov in drugih članov v klubih in v AZS
8. Pobude in predlogi članic
9. Razno
Predsednik delovnega predsedstva je predlagani dnevni red dal na glasovanje.
Sklep št. 2:
Skupščina AZS potrjuje predlagani dnevni red.
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AD 2. Pregled zapisnika Skupščine z dne 15.06.2010
Uvodno obrazložitev je podal predsednik delovnega predsedstva dr. Boris Dular. Na
zapisnik ni bilo komentarjev ali pripomb.
Sklep št. 3
Skupščina AZS potrjuje zapisnik Skupščine z dne 15.06.2010.

AD 3. Poročilo verifikacijske komisije
Verifikacijska komisija je po pregledu vseh poverilnic (19) ugotovila , da je prisotnih
več kot 1/4 vseh delegatov /71/ in da je Skupščina v skladu s Statutom AZS
sklepčna.
Sklep št. 4
Skupščina AZS potrjuje poročilo verifikacijske komisije.

Ad 4. Poročila o delu za leto 2010, finančno poročilo in revizijsko poročilo
Predsednik delovnega predsedstva dr. Boris Dular je seznanil delegate z vsebinsko
bogato točko, za katero so vsi delegati prejeli izčrpna poročila, ki dajejo dober pregled
o opravljenem delu in hkrati o doseženih ciljih.
Povabil je predsednika AZS dr. Petra Kukovico, da oriše delo v letu 2010 in delegatom
predstavi ključna področja delovanja v preteklem letu.
Dr. Petra Kukovica se je najprej zahvalil vsem za podporo v preteklem letu: klubom,
atletom, trenerjem, sodnikom, vsem delavcem v raznih organih in komisijah ter
sodelavcem in strokovnim službam. V izhodišču je poudaril zahtevno gospodarsko
situacijo v kateri je delovala AZS v letu 2010. Kljub temu je AZS v letu 2010 enako
kot v preteklosti posebej podprla:
- programe atletov preko pogodb in priprav
- vlaganje v infrastrukturo (Novo mesto, Kranj, Koper,..)
Veseli pridobitev novih objektov za atletiko. Pred dnevi smo bili priča tekmovalni
otvoritvi novega stadiona v Kopru, dobro kaže z izgradnjo pokrite dvorane v novem
mestu; z županom Jankovićem smo definirali izgradnjo pokrite krožne dvorane v
Ljubljani. V ta namen je AZS opravila obiske pri ministru dr. Patriku Vlačiču ter
generalnem direktorju Slovenskih železnic Goranu Brankoviču.
Gostili smo številne pomembne tekme, med katerimi izstopata dve:
SP v GT Kamnik 2010, kjer je izjemen delež prispevala družina Papež, ter EAA miting
v Velenju.
Na tekmovalnem delu smo še naprej nizali osvojene kolajne (Barbara Špiler – SP - 2.
mesto v metu kladiva – mladinke ter 2. mesto Maje Bratkič), kar ni kar samo po sebi
razumljivo, saj je naš biološki potencial vendarle omejen.
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Imeli smo rekordno število atletov na EP v Barceloni (kar 33) in imeli 4 finaliste
(Rodić, Ratej, Šutej, Buč).
Izjemen uspeh so dosegli mlajši mladinci v Singapurju na olimpijskih dnevih mladih s
4 finali.
Taki rezultati so plod usklajenega delovanja znotraj atletike.
Uspelo nam je uskladiti finančne in vsebinske cilje.
Kot se vidi iz poročila AJPES-u in drugih prejetih poročil, je AZS poslovala uspešno in z
minimalnim presežkom (+ 471 EUR). Prihodki so bili realizirani v višini 1.231.907
EUR, s tem, da je bilo največ prihodkov realiziranih s strani Fundacije za šport (FŠO).
Čeprav smo bili pri črpanju zelo uspešni, nam jih vseeno ni uspelo 100% črpati, saj
zunanji sodelavci pri tem niso uspeli realizirati vseh projektov.
Odhodkov je imela AZS 1.231.436 EUR.
Revizijsko poročilo vključuje bilanco stanja na dan 31.12.2010 ter izkaz poslovnega
izida.
Po mnenju revizijske hiše računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno
predstavljajo finančni položaj ATLETSKE ZVEZE SLOVENIJE na dan 31.12.2010 ter
njen poslovni izid za tedaj končano leto c skladu s Slovenskimi računovodskimi
standardi.
Z veseljem lahko Skupščino obvestimo tudi, da je bil na AZS opravljen inšpekcijski
nadzor s strani Ministrstva za šolstvo in šport (MŠŠ), ki nam je dal pisno mnenje, da
AZS namensko troši sredstva.
Ob koncu poročila je poudaril, da smo posebej veseli mladih atletov, ki trkajo na vrata
in nas bodo razveseljevali v prihodnje.
Janez Aljančič je posebej poudaril, da je izjemno razveseljivo, da v ekonomsko težkih
časih predsedniku z ekipo uspe zbrati tako veliko sredstev iz česar so nato podprti
številni projekti, reprezentance in atleti ter trenerji.
Skupščina se je hkrati seznanila s poročilom Nadzornega odbora AZS, ki je ugotovil
izjemno uspešno poslovanje ter organiziranost in pozitivno zaznavanje vseh aktivnosti
ter aktivno in ciljno pristopanje k načrtovanju in izvajanju aktivnosti. Veseli zelo
stabilno finančno stanje in poslovanje po vseh pravilih.
NO AZS je mnenja, da je profesionalna ekipa na AZS majhna, čeprav podprta z več
zunanjimi sodelavci.
Pohvale vreden je tudi zelo ambiciozen program AZS za leto 2011.
Sklep št. 5
Skupščina AZS potrjuje poročila o delu za leto 2010, finančno poročilo in
revizijsko poročilo ter poročilo NO AZS.

AD 5. Letni program AZS 2011 in finančni načrt AZS 2011
Uvodno obrazložitev in predstavitev izhodišč programa za leto 2011 je podal
predsednik dr.Peter Kukovica.
V obrazložitvi je posebej poudaril.
- ciljno podporo atletom
- projekt EP kros
- projekt BAVI 2011-07-20 projekt SP GT Podbrdo
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AZS se namerava posebej aktivno posvetiti še naslednjim aktivnostim:
- infrastrukturi (Ljubljana, Kranj, Novo mesto, ..)
- sodelovanju s klubi ( komisija )
- projektu 10.000 članov v AZS
- informacijskemu sistemu
- projektu POI LONDON 2012
- množični atletiki
Planirano je skoraj 1.100.000 EUR prihodkov ter približno 1.038.000 EUR odhodkov.
Največji delež prihodkov pričakujemo s strani FŠO – 411.000 EUR.
Plan je v skladu z gospodarskimi trendi ter dejstvom, da nam sistem vrednotenja
dosežkov v državi ( KATEGORIZACIJA ! ) ni naklonjen. Posebej ob dejstvu, da so se
nekateri atleti » športno upokojili ».
Potrebno bo skrbno spremljati likvidnost, saj kot kaže bo le FŠO tekoče nakazovala
sredstva. S strani MŠŠ namreč do tega trenutka AZS in verjetno ostale NPŠZ ni
prejela nobenih sredstev.
Naše delovanje poteka tekoče tudi zahvaljujoč zvestim sponzorjem, za kar smo jim
zelo hvaležni.
Finančne podpore za leto 2011 so tako vsebinsko kot kvalitetno zelo racionalne.
Vzpodbudili bi radi tudi možnosti izobraževanj preko EAA in IAAF, ki je na voljo, a ga
še premalo koristimo.
Želimo si tudi, da bi OKS dal večjo težo atletiki v projektu POI LONDON 2012.
Vsekakor pa izjemno zahtevno sezono (SP, SP ml. ml., EP U-23, EP ml., evropsko
ekipno prvenstvo, EP kros – Velenje, ..), pričakujemo optimistični in pozitivno
razpoloženi.
V kratki razpravi so udeleženci pohvalili program za leto 2011 ter se dotaknili
nekaterih težav (klubi, teki v Sloveniji – posebej ženski del).
Strinjali so se, da je baza za uspehe dobro klubsko delo, ki marsikje sloni na preveč
slučajnih potezah ali posameznikih.
V razpravi so pohvalili ciljno in namensko usmerjenost ter zasledovanje ustreznih
standardov.
Sklep št. 6
Skupščina potrjuje letni program AZS 2011 in finančni načrt AZS 2011.

AD. 6 Predlog za revizijsko hišo v letu 2010
Uvodno obrazložitev poda dr. Boris Dular, ki poudari, da nas revizijska hiša dobro
pozna in lahko pozorno spremlja našo specifiko.
Sklep št. 7:
Skupščina za leto 2011 za revizijo potrjuje revizorsko podjetje AGC
Consultatio d.o.o, Jana Husa 1a, 1000 Ljubljana.
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AD 7. Povečanje števila članstva atletov in drugih članov v klubih in v AZS
Uvodoma je predsednik predstavil kategorizacijo atletov, pomen članstva v klubih in
AZS. Posebej aktivno je to problematiko obravnaval UO AZS in analiziral položaj v
slovenskem športu, ki je povezan tudi s pridobivanjem sredstev.
Analiza je pokazala da klubi ne izkoriščajo možnosti kategorizacije v celoti, ampak le
okrog 40% , kar gotovo ni pozitivno za atletiko na lokalni in državni ravni. S tem se
izgubi kar nekaj sredstev.
Stalno je potrebno načrtno povečavati število registriranih članov, kar posledično
pomeni večjo moč vsake organizacije, večji moč nacionalne zveze, večjo
zainteresiranost za atletiko, večji dotok finančnih sredstev na občinskem in državnem
nivoju, večjo možnost kategoriziranih atletov in večji vpliv atletike v lokalni sredini ob
hkratni večji možnost zaposlitve strokovnega kadra in vrhunskih atletov.
Strateški cilj AZS je, da se članstvo poveča tako v klubih kot v AZS.
V letu 2010 smo imeli 3.300 članov (npr. nogomet jih ima 35.000). Danes imamo
preko 4.400 članov, kar je pohvalna rast.
Prenašanje pozitivne prakse naj bi bila stalnica in morda se klubi tega premalo
poslužujejo. AZS je trikrat sklicala » razširjene UO AZS », da smo se lahko delovno
srečali s klubi.
Plasiranje sredstev AZS je » oportuno », če ni dodatnih sredstev s strani klubov.
Morda je splošna osveščenost mlade generacije manjša.
Franci Bohinc (AS Medvode) je v svoji razpravi omenil, da imamo zelo dobre rezultate
atletov, da je nujno upoštevati biološki potencial, ki je v atletiki izrazito v ospredju.
Ker pozna šolsko atletiko in tudi druge športe (gimn. Šiška), vidi, da kar polovica
trenerjev v nekaterih športih sploh ni Slovencev. Nekateri športi so hkrati » le
izpeljanke » in imajo » umeten status ». V slovenski atletiki je znanja veliko, res pa je
posebej pri članih potrebno ogromno delati.
Otrok je v atletiki veliko in radi hodijo, je pa ponudba v slovenskem športu izjemno
pestra.
Predsednik ZATS, Andrej Jeriček je v svojem komentarju poudaril, da imamo dva tipa
klubov:
- klube z intenzivnim delom v atletiki
- klube, ki jih zanima finančni učinek
Ker je otrok v atletiki veliko, je tudi klubov drugega tipa kar nekaj. Ni pa dobro
dejstvo, da trenerji prevzemajo vse funkcije v klubih.
Dr. Iztok Ciglarič mnenju predsednika ZATS pritrjuje. Skrbi le nivo znanja trenerjev,
saj je opazno, da ga primanjkuje na vseh nivojih; kako si sicer razlagati dejstvo, da
ponekod že otroci trenirajo 8 – 10 krat tedensko v posameznih obdobjih.
Znanja in strokovnih prijemov manjka prav tako na najvišjem – vrhunskem nivoju,
čemur smo priča vsak dan. AZS ima tu pravico, da za vložena sredstva pričakuje
strokovno podprte in vodene programe.
Hkrati zelo podpira vključitev množične atletike v klube in AZS, saj bodo ti
predstavljali precej večjo kritično maso.
AZS bi morala najti ustrezen model.
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Direktor AZS je kratko komentiral, da je članstvo v AZS z našimi pravili urejeno tako,
da so člani klubi in preko klubov imamo individualne člane.
Hkrati je potrebno » rešiti » način glasovanja, saj imajo klubi kot ustanovni člani sedaj
to pravico.
Je pa množična atletika gotovo področje, ki je za AZS pomembno, o čemer je bila že
večkrat tudi razprava. Med drugim je AZS že dvakrat na MŠŠ kandidirala s predlogom
izobraževanja » tekaški trener », a žal ni uspela.
Predsednik AK KRKA, Mario Mohorović, je poudaril, da v atletiki je znanje, saj jih
vedno več hodi po znanje k nam. Po svoje je zelo dobro, da je velik delež sredstev v
klubih pridobljen od AZS, a hkrati bi klubi morali imeti več sredstev iz okolja v
katerem delajo.
Pozitivna praksa pri njih je bila, da so v sklopu mitinga organizirali še » discipline za
rekreativce ».
Posebej je informiral prisotne, da je prof. Janez Penca na njihovo pobudo preveril
koliko sredstev prejmejo klubi v Evropi. Presenetljivo je, da imajo na voljo v glavnem
» sistemska sredstva ».
Janez Aljančič je najprej pohvalil organiziranost in uspehe. Mi smo vzor za marsikatero
državo. So pa naši problemi popolnoma podobni drugim v Evropi, kjer je težava
življenjski slog (teki, vztrajnost).
Pri množičnih prireditvah smo marsikje vključeni (maraton Radenci, Ljubljana, ..), a je
vprašanje a res lahko dobimo iz te množice kaj uporabnega in na kakšen način, kar je
prvenstveno naloga klubov.
Hkrati je IAAF uvedel SP za ml. mladince (OKS in MOK gresta isto pot), ki postanejo
svetovni prvaki, a nato morda naslednjih 10 let čakajo na resen članski uspeh.
Tomo Šarf meni, da » delitev atletike na pravo in drugo » ni modra. Vse je atletika in
kot tako jo moramo usklajevati in izkoriščati njene potenciale.
Predlaga, da se še enkrat kandidira za programe izobraževanja za »tekaške trenerje».
Tomaž Kukovica, predsednik AK Triglav je poudaril, da so se v klubu orientirali na
» blagovne znamke » (Liga mladih in Miting mladih), kar se je izkazalo za zelo
pozitivno. Za stabilnost kluba je pomembno še, da občinska oblast deluje stabilno in
da ima klub urejeno osnovno infrastrukturo na nivoju, da lahko izvaja dejavnost.
Opaziti je, da v njihov klub prihajajo otroci iz športov, ki nimajo dovolj znanja.
Petrovič (AK CP Ptuj) je mnenja, da klubi težko promovirajo sebe. Morda bi AZS imela
za to marketinško agencijo. Pričakuje, da se bodo atleti Vrhunske atletske selekcije
udeležili raznih promocij za popularnost atletike.
Slavko Petelin (AD Kronos) je menil, da je razprava preveč usmerjena k množičnosti
in da je potrebno razmišljati še » o pravi atletiki «. Težko je verjetno, da bo tekač na
množični prireditvi želel plačati članarino za AZS.
Dr. Boris Dular kot predsedujoči je poudaril, da je prav točka 7. na dnevnem redu z
namenom razprave o množičnosti.
Slavko Črne je orisal drugo dimenzijo množičnosti. Številčnost generacije je bila pred
desetletji 30.000 in več rojenih otrok letno, danes je ta številka pod 20.000.
Ne pozabimo na pomen panog, kot so jih definirali » portoroški sklepi », a smo nato
» zadeve pozabili ».
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Višina članstva ne vpliva nujno na kvaliteto. Sicer pa je športno – kulturni nivo
pomemben v vsaki družbi. In naloga AZS je usposabljanje trenerjev ter predstavljati
atletiko kot bazični šport.
Predsednik dr. Peter Kukovica je poudaril, da je množičnost hkrati naša priložnost. Je
pa od prvega človeka kluba vedno odvisno ali ima vizijo in željo organizirati aktivnosti
na način, ki vključujejo vse oblike atletike in upoštevati množičnost. Gotovo je to
težko, če je trener v eni osebi vse.
V nadaljevanju razprave so se razpravljalci (Aljančič, Bohinc, Mohorović, ...) strinjali,
da je množičnost pomembna kategorija o kateri velja resneje razmisliti.
Dr. Boris Dular se je zahvalil za plodno in kvalitetno razpravo in strnil misel, da je na
AZS dozorelo spoznanje, da je potrebno premišljeno pristopiti k povečanju članstva.
UO AZS naj to težnjo operacionalizira.
Sklep št. 8
UO AZS naj operacionalizira projekt množične atletike (trenerje,
izobraževanje, …).

AD 8. Pobude in predlogi članic
Na tej točki ni bilo dodatnih pobud.
Podanih je bilo nekaj razmišljanj v povezavi s tekmovanji:
a. ocenjevali na bi se organizatorji
b. urniki tekem naj se prilagodijo stadionom – objektom
c. razmišljali bi o večjih štartnih številkah
Na pobude je direktor AZS pojasnil, da so pobude namenjene Tekmovalni komisiji
(TK AZS), a je ta prvo pobudo mogoče ugotoviti, da se to že izvaja, za tretjo je
mogoče ugotoviti, da AZS spoštuje IAAF pravila, pri tretji pa je konkretne pobude
mogoče nasloviti na TK AZS, ki že sedaj skuša urnike ustrezno naravnati.
Bila je dana še pripomba, da informacijski sistem AZS omogoča ogled nekaterih
podatkov, ki so osebni in da je potrebno planirati datum Skupščine na dan, ko ni
nobene tekme (danes tekma VN Celje), saj je sicer sklepčnost vprašljiva.
V odgovoru je bilo ugotovljeno, da tudi v preteklosti sklepčnost ni bila višja in da
bomo pripombe upoštevali, a tekma žal nima vpliva na sklepčnost Skupščine.

AD 9. Razno
Ni bilo predlogov.
Skupščina je bila zaključena ob 19.35.
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Ljubljana, 08.06.2011

Predsednik delovnega predsedstva:
dr. Boris Dular l. r.

Zapis in ureditev: Boris Mikuž, direktor AZS

Overovatelja:
Slavko Črne l. r.
Tomo Šarf l. r.
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