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ZAPISNIK REDNE SKUPŠČINE ATLETSKE ZVEZE SLOVENIJE 

 

Na podlagi 17. in 18. člena Statuta Atletske zveze Slovenije in sklepa Upravnega odbora 

št. 320, sprejetega na 23. redni seji Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije z dne 

2.6.2020, je redna Skupščina Atletske zveze Slovenije potekala v četrtek, 18. 6. 2020, 

v poslovnih prostorih Atletske zveze Slovenije, Letališka cesta 33 C, 1122 

Ljubljana.  

 

Skupščina Atletske zveze Slovenije – četrtek, 18. junij 2020 ob 16.30 uri 

 

Prisotni delegati: Vladimir Kevo (AK Brežice), Oliver Batagelj (AK Gorica), Rok Kocjančič 

(AD Piran), Mario Mohorovič (AK Krka), Gregor Istenič (AD Mass), Luka Leitinger (AK 

Slovenj Gradec), Ladislav Mesarič (AK Poljane), Dragomir Trajkovič (AD Slovenjska 

Bistrica), Aldo Ino Ilešič (AK Ptuj), Miro Petrovec (ŠD Tek je lek), Uroš Verhovnik (ZATS), 

Marjan Hudej (AK Velenje), Ivan Golob (AK Ormož), Tomo Šarf (KGT Grmada), Gregor 

Golja (AK Domžale), Anton Noner (KAŠ), Gregor Japelj (AD Kronos), Andreja Jošt (ZASS), 

Primož Miheu (AK Radlje ob Dravi), Stane Rozman (AD Kladivar), Luka Cmok (AK Šentjur), 

Dušan Papež (KGT Papež)  

Ostali prisotni: Roman Dobnikar, Primož Feguš, Janez Aljančič, Darjo Pungartnik, 

Aleksander Cmok, Jože Zidar (STA) 

Strokovna služba AZS: Nejc Jeraša, Peter Kastelic, Marija Šestak, Zdravko Peternelj 

 

1. Otvoritev skupščine in izvolitev verifikacijske komisije  

Predsednik AZS R. Dobnikar je ob 16.30 začel sejo skupščine in pozdravil delegate ter 

ostale prisotne. Najprej je predlagal izvolitev verifikacijske komisije v sestavi: 

 A. Noner, predsednik 

 D. Pungartnik, član 

 A. Jošt, članica 

 

Delegati na sestavo verifikacijske komisije niso imeli pripomb, zato je dal predlog na 

glasovanje. 

 

PREDLOG SKLEPA:  

Skupščina Atletske zveze Slovenije potrjuje navedeno sestavo verifikacijske komisije. 

 

GLASOVANJE: 

Prisotni delegati na skupščini: 17 

Vrsta glasovanja Javno 

Izid glasovanja ZA PROTI VZDRŽAN 

Št. glasov 17 0 0 

 

Sklep št. 1: Skupščina Atletske zveze Slovenije potrjuje navedeno sestavo verifikacijske 

komisije. 
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2. Poročilo verifikacijske komisije  

 

R. Dobnikar je zaprosil predsednika verifikacijske komisije A. Nonerja za poročilo o 

sklepčnosti skupščine. 

 

Predsednik komisije je poročal, da je na seji skupščine ob 16.30 prisotnih 17 delegatov 

društev, ki so člani Atletske zveze Slovenije. Komisija je ugotovila, da ima pravico 

sodelovanja na  skupščini 75 klubov/društev in združenj. Skladno z določbami 21. člena 

Statuta je skupščina sklepčna, če je ob pričetku navzoča več kot polovica članov AZS. Če 

skupščina ni sklepčna ob razpisani uri, lahko začne z zasedanjem 30 minut kasneje, a samo 

v primeru, če je navzočih vsaj ena četrtina članov delegatov Skupščine.   

Prisotnih je torej manj kot polovica članov AZS (najmanj 38), zato skupščina še ne more 

začeti z delom, bo pa to lahko storila čez 30 minut (ob 17.00), če bo na seji prisotnih več 

kot četrtina delegatov (najmanj 19). 

Predsednik komisije A. Noner je poročal, da je ob 17.00 navzočih 22 članov delegatov, kar 

pomeni, da so izpolnjeni pogoji za izvedbo skupščine. 

R. Dobnikar je dal poročilo verifikacijske komisije v razpravo. Delegati na poročilo niso 

imeli pripomb, zato je dal poročilo na glasovanje. 

 

PREDLOG SKLEPA:  

Skupščina Atletske zveze Slovenije potrjuje poročilo verifikacijske komisije. 

 

GLASOVANJE: 

Prisotni delegati na skupščini: 22 

Prisotni delegati na skupščini 

z volilno pravico: 

22 

Vrsta glasovanja Javno 

Izid glasovanja ZA PROTI VZDRŽAN 

Št. glasov 22 0 0 

 

 

Sklep št. 2: Skupščina Atletske zveze Slovenije potrjuje poročilo verifikacijske komisije. 

 

3. Izvolitev organov skupščine  

R. Dobnikar je ob 17.04 nadaljeval sejo skupščine in predlagal izvolitev delovnega 

predsedstva v sestavi: 

o Delovno predsedstvo (3 člani): 

 P. Feguš, predsednik 

 M. Hudej, član 

 S. Rozman, član    

o Overovatelja (2 člana) 

 D. Papež 

 V. Kevo 

o Zapisnikar 

 P. Kastelic 
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PREDLOG SKLEPA:  

Skupščina Atletske zveze Slovenije potrjuje navedeno sestavo organov vodenja Skupščine 

skladno z 2. čl. Poslovnika o načinu dela Skupščine Atletske zveze Slovenije. 

 

GLASOVANJE: 

Prisotni delegati na skupščini: 22 

Prisotni delegati na skupščini 

z volilno pravico: 

22 

Vrsta glasovanja Javno 

Izid glasovanja ZA PROTI VZDRŽAN 

Št. glasov 22 0 0 

 

Sklep št. 3: Skupščina Atletske zveze Slovenije potrjuje navedeno sestavo organov 

vodenja Skupščine skladno z 2. čl. Poslovnika o načinu dela Skupščine Atletske zveze 

Slovenije. 

Predsedujoči Primož Feguš se je zahvalil za izvolitev.  

 

4. Potrditev dnevnega reda 

 

Predsedujoči je dejal, da bo skupščina potekala skladno s Statutom in Poslovnikom o načinu 

dela Skupščine Atletske zveze Slovenije. Glasovanje na Skupščini bo potekalo skladno s 

13. členom Poslovnika. Javno se glasuje na način, da se predlagani sklep potrdi z dvigom 

modrega kartončka, zavrne z dvigom rdečega kartončka ali vzdrži z dvigom roke.  

Predsedujoči je dal v potrditev predlog dnevnega reda, ki je bil poslan skupaj z vabilom in 

gradivom za Skupščino, in sicer 

dnevni red:  

1. Otvoritev skupščine in izvolitev verifikacijske komisije.  

2. Poročilo verifikacijske komisije.  

3. Izvolitev organov skupščine: delovnega predsedstva, zapisnikarja in 

overovateljev zapisnika. 

4. Sprejem dnevnega reda.  

5. Potrditev zapisnika skupščine AZS z dne 19. 6. 2019.  

6. Letno poročilo o delu in poslovanju AZS v letu 2019.  

7. Finančno poročilo in zaključni račun AZS za leto 2019. 

8. Poročilo Disciplinske komisije Atletske zveze Slovenije.  

9. Poročilo Nadzornega odbora Atletske zveze Slovenije.  

10. Poslovno-finančni načrt AZS za leto 2020.  

11. Določitev višine članarine AZS za leto 2021.  

12. Razno. 

 

Predsedujoči je dal predlog dnevnega reda na razpravo, razprave ni bilo. Zato je dal predlog 

dnevnega reda na glasovanje. 

PREDLOG SKLEPA: Skupščina Atletske zveze Slovenije potrjuje predlagani dnevni red 

Skupščine. 
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GLASOVANJE: 

Prisotni delegati na skupščini: 

 

22 

Prisotni delegati na skupščini 

z volilno pravico: 

22 

Vrsta glasovanja Javno 

Izid glasovanja ZA PROTI VZDRŽAN 

Št. glasov 22 0 0 

 

Sklep št. 4: Skupščina Atletske zveze Slovenije potrjuje predlagani dnevni red Skupščine. 

 

5. Potrditev zapisnika zadnje redne Skupščine z dne 19. junij 2019 

 

Predsedujoči je člane seznanil, da je bil zapisnik zadnje volilne Skupščine Atletske zveze 

Slovenije, ki je potekala 19. junija 2019, poslan članom AZS takoj po seji, sicer pa je bil 

poslan tudi kot priloga gradivu za današnjo skupščino. Odprl je razpravo vezano na vsebino 

zapisnika. Delegati na zapisnik niso imeli pripomb, zato ga je dal na glasovanje.   

PREDLOG SKLEPA:  

Skupščina Atletske zveze Slovenije potrjuje zapisnik redne letne Skupščine Atletske zveze 

Slovenije z dne 19. junij 2019. 

 

GLASOVANJE: 

Prisotni delegati na skupščini: 22 

Prisotni delegati na skupščini 

z volilno pravico: 

22 

Vrsta glasovanja Javno 

Izid glasovanja ZA PROTI VZDRŽAN 

Št. glasov 22 0 0 

 

Sklep št. 5: Skupščina Atletske zveze Slovenije potrjuje zapisnik redne letne Skupščine 

Atletske zveze Slovenije z dne 19. junij 2019. 

 

 

6.  Letno poročilo o delu in poslovanju AZS v letu 2019 

Predsedujoči je prosil predsednika AZS R. Dobnikarja za predstavitev letnega poročila o 

delu in poslovanju AZS v letu 2019. 

Predsednik AZS je pozdravil vse prisotne in dejal, da imajo pripravljeno tiskano verzijo 

njegove predstavitve.  

Dejal je, da je bilo leto 2019 za AZS izjemno uspešno. Izpostavil je glavne točke o 

uresničevanju programa dela AZS. Omenil je članstvo, podpis pogodb z atleti in atletinjami 

v mesecu januarju, dotaknil se je tekmovalnega sistema AZS in obujene Mednarodne 

atletske lige, ki je bila odlično sprejeta. Povzel je tudi nastope slovenskih atletov in atletinj 

na mednarodnih tekmovanjih, dosežene rekorde v letu 2019, pohvalil sodelovanje s 

protidopinško komisijo in združenji AZS. Pohvalil je tudi izvedbo nacionalnih priprav, 

vseatletskega vikenda ter prireditve Naj atlet 2019 in množičnega teka otrok. Dodal je tudi, 
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da je v letu 2019 štirikrat izšla revija Atletika, korak naprej pa je bil narejen tudi na 

področju PR in komuniciranja z mediji. 

Predsedujoči se je zahvalil predsedniku AZS za predstavitev poročila. 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči poročilo na glasovanje. 

PREDLOG SKLEPA: 

Skupščina Atletske zveze Slovenije sprejme Letno poročilo o delu in poslovanju AZS in 

njenih organov v letu 2019. 

Prisotni delegati na skupščini: 22 

Prisotni delegati na skupščini 

z volilno pravico: 

22 

Vrsta glasovanja Javno 

Izid glasovanja ZA PROTI VZDRŽAN 

Št. glasov 22 0 0 

 

Sklep št. 6: Skupščina Atletske zveze Slovenije sprejme Letno poročilo o delu in 

poslovanju AZS in njenih organov v letu 2019. 

 

7. Finančno poročilo in zaključni račun AZS za leto 2019 

Predsedujoči je prosil predsednika AZS R. Dobnikarja za predstavitev finančnega poročila 

in zaključnega računa AZS za leto 2019. 

R. Dobnikar je prisotne seznanil, da imajo v tiskanem gradivu tudi povzetek finančnega 

poročila. Prisotne je seznanil s poslovanjem AZS v letu 2019, ko je ta ustvarila 

1.031.601,23 EUR prihodkov in 980.545,70 EUR odhodkov, presežek prihodkov pa je tako 

znašal 51.055,53 EUR. Predstavil je posamezne postavke na prihodkovni in odhodkovni 

strani. Dejal je, da se v skladu s sklepom Upravnega odbora AZS društveni sklad poveča 

za presežek prihodkov nad odhodki leta 2019. Društveni sklad je tako 31.12.2019  znašal 

346.268,42 EUR. 

Predsedujoči se je zahvalil predsedniku AZS za predstavitev poročila. 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči poročilo na glasovanje. 

PREDLOG SKLEPA: 

Skupščina Atletske zveze Slovenije sprejme Finančno poročilo in zaključni račun za leto 

2019, ki sta bila revidirana in potrjena s strani neodvisnega revizorja.  

GLASOVANJE: 

Prisotni delegati na skupščini: 22 

Prisotni delegati na skupščini 

z volilno pravico: 

22 

Vrsta glasovanja Javno 

Izid glasovanja ZA PROTI VZDRŽAN 

Št. glasov 22 0 0 
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Sklep št. 7: Skupščina Atletske zveze Slovenije sprejme Finančno poročilo in zaključni 

račun za leto 2019, ki sta bila revidirana in potrjena s strani neodvisnega revizorja.  

G. Istenič je predlagal, da Skupščina kot dodatek k sklepu sprejme tudi sklep o 

prerazporeditvi presežka prihodkov nad odhodki v višini 51.055,53 € v društveni sklad. 

PREDLOG SKLEPA: Skupščina Atletske zveze Slovenije sprejme sklep, da se presežek 

prihodkov nad odhodki v letu 2019 v višini 51.055,53 € prenese v društveni sklad Atletske 

zveze Slovenije. 

GLASOVANJE: 

Prisotni delegati na skupščini: 22 

Prisotni delegati na skupščini 

z volilno pravico: 

22 

Vrsta glasovanja Javno 

Izid glasovanja ZA PROTI VZDRŽAN 

Št. glasov 22 0 0 

Sklep št. 7.1: Skupščina Atletske zveze Slovenije sprejme sklep, da se presežek prihodkov 

nad odhodki v letu 2019 v višini 51.055,53 € prenese v društveni sklad Atletske zveze 

Slovenije. 

 

8. Poročilo Disciplinske komisije Atletske zveze Slovenije 

Predsedujoči je prosil predsednika Disciplinske komisije AZS A. Cmoka za predstavitev 

poročila.  

 

A. Cmok je dejal, da se disciplinska komisija v letu 2019 ni sestala in ni obravnavala 

nobenega primera. Omenil je še, da letošnje leto ne bo tako, saj je en primer že v fazi 

obravnave. 

Predsedujoči je dal poročilo DK na razpravo, razprave ni bilo, zato je dal poročilu DK na 

glasovanje. 

PREDLOG SKLEPA: 

Skupščina Atletske zveze Slovenije sprejme poročilo Disciplinske komisije AZS za leto 

2019. 

GLASOVANJE: 

 

Prisotni delegati na skupščini: 22 

Prisotni delegati na skupščini 

z volilno pravico: 

22 

Vrsta glasovanja Javno 

Izid glasovanja ZA PROTI VZDRŽAN 

Št. glasov 22 0 0 

 

Sklep št. 8: Skupščina Atletske zveze Slovenije sprejme poročilo Disciplinske komisije AZS 

za leto 2019. 

 



 

stran 7 od 9 
 

9. Poročilo Nadzornega odbora Atletske zveze Slovenije 

Predsedujoči je prosil predsednika Nadzornega odbora AZS G. Isteniča za predstavitev 

poročila. G. Istenič je dejal, da je nadzorni odbor AZS obravnaval in pregledal poslovanje 

AZS pred sprejemom zaključnega poročila za leto 2019 ter ugotovil, da je finančno poročilo 

2019 pripravljeno v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi. Dodal je, da se stanje 

in poslovanje AZS izboljšuje. 

 

G. Istenič je podal odgovor na vprašanje M. Mohorovića, predsednika AK Krka, ki ga je ta 

zastavil na Skupščini 19.6.2019, o porabi namenskih sredstev OKS za mlade atlete. G. 

Istenič je pojasnil, da sta NO in poslovodstvo AZS uskladila stališči in je 15 atletov prejelo 

sredstva za dodatne priprave. Hkrati je dodal, da je zaradi načelne odgovornosti 

predsednika Strokovnega sveta AZS V. Keva pozval k odstopu in predlagal predsedniku 

AZS in UO naj razmislijo o menjavi predsednika Strokovnega sveta AZS. 

 

Predsedujoči se ja zahvali predsedniku NO AZS za poročilo in ga dal na razpravo. Razprave 

ni bilo, zato je dal poročilo NO na glasovanje. 

PREDLOG SKLEPA: 

Skupščina Atletske zveze Slovenije sprejme poročilo Nadzornega odbora AZS za leto 2019. 

GLASOVANJE: 

Prisotni delegati na skupščini: 22 

Prisotni delegati na skupščini 

z volilno pravico: 

22 

Vrsta glasovanja Javno 

Izid glasovanja ZA PROTI VZDRŽAN 

Št. glasov 22 0 0 

Sklep št. 9: Skupščina Atletske zveze Slovenije sprejme poročilo Nadzornega odbora AZS 

za leto 2019. 

 

10. Poslovno-finančni načrt AZS za leto 2020 

Predsedujoči je prosil predsednika AZS R. Dobnikarja za predstavitev. 

Predsednik R. Dobnikar je nadaljeval s prezentacijo in predstavil še Letni načrt dela in 

poslovanja za leto 2020 ter Poslovno-finančni načrt AZS za leto 2020, ki je bil prav tako 

poslan skupaj z vabilom in gradivom za današnjo skupščino. 

Omenil je, da takšne krize, ki jo je povzročil izbruh novega koronavirusa, še ni doživel, a 

je ponosen, da tudi v teh težkih časih AZS posluje uspešno, je likvidna in nima neplačanih 

računov. Omenil je, da bo rebalans potreben, a ne na račun atletov, ki bodo prejeli vse, 

kar jim je bilo obljubljenega ob podpisu pogodb v mesecu februarju. Članom Vrhunske 

selekcije 1 pripada po 11.000 EUR, članom Vrhunske selekcije 2 po 6.500 EUR ter članom 

Internacionalne selekcije po 2.500 EUR. Trenerjem omenjenih atletov in atletov pripada 

dodatno še 39 % vrednosti pogodb. 

Pojasnil je, da AZS v letu 2020 načrtuje 995.000,00 EUR prihodkov in 989.500,00 EUR 

odhodkov, vendar bo zaradi izrednih razmer zaradi koronavirusa potreben rebalans.  
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V.d. direktor N. Jeraša je dodal, da je AZS od Fundacije za šport za program D1 dobila 

enako sredstev kot lansko leto, za programe D2 pa je AZS prejela 17% manj sredstev, 

smo pa dobili dodatna sredstva za projekte D3, D4 in Z. Dejal je, da je bil razpis Ministrstva 

za izobraževanje, znanost in šport (LPŠ 2020) prestavljen in bomo dobili odločbe o višini 

dodeljenih sredstev tekom meseca julija. Zaključil je, da bo takrat narejen tudi rebalans 

proračuna. 

Predsednik AZS je vsem prisotnim zaželel vse dobro v tekočem letu, ki predstavlja težko 

obdobje tudi za marsikateri klub, zahvalil pa se je pisarni AZS, podpredsednikom AZS, UO 

AZS, NO in vsem ostalim za kvalitetno delo. 

Razprave ni bilo, zato je predsedujoči dal poslovno-finančni načrt na glasovanje. 

PREDLOG SKLEPA: 

Skupščina Atletske zveze Slovenije sprejme Letni načrt dela in poslovanja ter finančni načrt 

AZS za leto 2020. 

GLASOVANJE: 

Prisotni delegati na skupščini: 22 

Prisotni delegati na skupščini 

z volilno pravico: 

22 

Vrsta glasovanja Javno 

Izid glasovanja ZA PROTI VZDRŽAN 

Št. glasov 22 0 0 

 

Sklep št. 10: Skupščina Atletske zveze Slovenije sprejme Letni načrt dela in poslovanja 

ter finančni načrt AZS za leto 2020. 

 

11. Določitev višine članarine Atletske zveze Slovenije za leto 2020. 

Predsedujoči je Skupščino Atletske zveze Slovenije seznanil, da je Upravni odbor podal 

predlog o višini letne članarine za 2021, in sicer v nespremenjenem znesku kot 2020 - 

210,00 EUR.  

Predsedujoči je dal predlog na razpravo, razprave ni bilo, zato je dal predlog na glasovanje. 

PREDLOG SKLEPA: 

Skupščina Atletske zveze Slovenije določa višino letne članarine za leto 2021 v višini 

210,00 EUR.  

GLASOVANJE: 

Prisotni delegati na skupščini: 22 

Prisotni delegati na skupščini 

z volilno pravico: 

22 

Vrsta glasovanja Javno 

Izid glasovanja ZA PROTI VZDRŽAN 

Št. glasov 22 0 0 
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Sklep št. 11: Skupščina Atletske zveze Slovenije določa višino letne članarine za leto 2021 

v višini 210,00 EUR.  

 

12. Razno 

J. Aljančič je izpostavil dobro delo pisarne AZS in pripravljeno gradivo za skupščino. 

A. Noner je pohvalil dejstvo, da AZS dviguje finančna sredstva za pogodbe atletov. Po 

njegovem izračunu je šlo letos za 12 % dvig. 

Predsedujoči je sklenil razpravo in se zahvalil delegatom za udeležbo.  

Skupščina Atletske zveze Slovenije je bila končana ob 17.29. 

 

Zapisnikar: 

Ž I G 

Predsednik delovnega predsedstva: 

Peter Kastelic 

             
Primož Feguš 

 

 
Overovatelja zapisnika: 

 

Dušan Papež 

 

 

 

Vladimir Kevo 

 

 


