
Skupščina AZS – 04.06.2012 - zapisnik  
 

1 
 

 
 

 

 

 
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 
 

ki je bila v ponedeljek, dne  04.06.2012 ob 17.00 uri v prostorih AZS, Letališka cesta 33c v 
konferenčni dvorani. 
 
Prisotni delegati: AK CP Ptuj (Aleksander Lorenčič), Združenje za gorske teke (Tomo 
Šarf), KGT Papež (Papež Dušan), KAK (Janez Aljančič po pooblastilu), AK Domžale 
(Roman Lazar), ZATS (Andrej Jeriček), ŠD Tabor Žiri (Borut Malavašič), AK Velenje 
(Martin Steiner), AK Poljane (Iztok Ciglarič), AK Panvita Murska Sobota (Bojan Horvat), 
ZAVS (Novak Jurij), AK Ormož (Ivan Golob), AD Železniki (Branko Čenčič), AD Kronos 
(Slavko Petelin), AK Radeče (Slavko Renko), VAD (Jože Cvar), AK KRKA (Mario Mohorovič), 
KGT Grmada (Tomo Šarf), TK Šmarnogorska naveza (Tomo Šarf), Boris Mikuž (AK 
Postojna), AD Almont (Dragomir Trajkovič)  

 
Prisotnih delegatov je bilo 21. S pravico glasovanja 19. 
Prisotni člani UO AZS: dr. Peter Kukovica-predsednik AZS; mag. Marja Hudej–podpredsednik 
AZS 
Prisotni člani NO AZS: Primož Hainz-predsednik NO AZS, Franc Mikec-član 
Zaposleni AZS:  Boris Mikuž-direktor 
Drugi: dr. Tadej Malovrh-predsednik Antidoping komisije AZS 
Mediji: Jože Zidar (STA) 
 
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 17 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 21 delegatov.  
 
AD 1. Otvoritev skupščine AZS in izvolitev organov za vodenje Skupščine AZS 

a. delovno predsedstvo 
b. verifikacijska komisija 
c. overovatelja 
d. zapisnikar 
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Za delovanje Skupščine skladno s Statutom AZS je bilo potrebno izvoliti naslednje organe: 
e. delovno predsedstvo  
f. verifikacijsko komisijo 
g. overovatelja 
h. 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, 
Tomo Šarf- član UO AZS in predsednik IO Združenja gorskih tekov – član in 
predsednik AD Almont Dragomir Trajkovič - član 
 
Verifikacijska komisija: 
Andrej Jeriček – predsednik ZATS ter član UO AZS – PREDSEDNIK KOMISIJE,  Davor Damjanić 
– strokovna služba AZS, Aleksander  Lorenčič – predsednik AK CP Ptuj 
 
Overovatelja:  Martin Steiner - AK Velenje in član UO AZS ter predsednik Strokovnega sveta 
AZS,  Mario Mohorović – predsednik AK Krka 
Zapisnikar: Boris Mikuž – direktor AZS 
 
Sklep št. 1: 
Skupščina AZS potrjuje delovno predsedstvo, verifikacijsko komisijo, overovatelja in 
zapisnikarja. 
 
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. 293 
na 40. seji UO AZS z dne 14. maja 2012 ) ter predlagal, da se sprejme dnevni red z dodanim 
poročilom NO AZS (6. točka), ki je bilo pripravljeno pred kratkim. 

 
Predlog dnevnega reda: 

1. Otvoritev skupščine AZS in izvolitev organov za vodenje Skupščine AZS 
i. delovno predsedstvo 
j. verifikacijska komisija 
k. overovatelja 
l. zapisnikar 

2. Pregled zapisnika Skupščine z dne 08.06.2011 
3. Poročilo verifikacijske komisije 
4. Poročila o delu za leto 2011, finančno poročilo in revizijsko poročilo 
5. Poročilo Nadzornega odbora AZS 
6. Letni program AZS 2012 in finančni načrt AZS 2012 
7. Predlog za revizijsko hišo v letu 2012 
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 08.06.2011 
 
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 04.06.2012. 
 
 
AD 3. Poročilo verifikacijske komisije  
 
Verifikacijska komisija je po pregledu vseh poverilnic (20) ugotovila , da je prisotnih več kot 
1/4 vseh delegatov /21 od 68; od tega 19 z glasovalno pravico/ 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 2011, 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 2011 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 2011 in ki ni bila nič lažja kot 2010, prej nasprotno.. Kljub temu je AZS v 
letu 2011 enako kot v preteklosti posebej podprla: 
- Podporo programov atletov preko pogodb in priprav 
- Izvrstne rezultate v letu 2011 
- vlaganje v infrastrukturo 

 
Veseli pridobitev novih objektov za atletiko. Tudi zato smo priča tekmovalnemu razcvetu na 
atletskem stadionu v Kopru in še marsikje drugje. 
Kot se vidi iz rezultatov, smo bili le na eni tekmi pod pričakovanji (evropsko ekipno 
prvenstvo!). 
Gotovo je to tekma, kjer se naši atleti niso izkazali. 
Sicer pa smo veseli novih svetovnih in evropskih naslovov ter kolajn z velikih tekem. (Špiler 
Barbara, Renner Robert, Žan Rudolf, Primož Kozmus, Mitja Kosovelj, … …) 
 
Gostili smo pomembne tekme, med katerimi ne smemo pozabiti na BAVI 2011!! Balkanske 
atletske igre v sijajni režiji AK Domžale ter ponovno nepozabnega mitinga EA miting v 
Velenju. 
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Zahvaljuje se UO AZS za predano delo v preteklem letu 2011 in verjame v produktivno 
sodelovanje v prihodnje. 
 
Ne nazadnje je pomembna tudi pozitivna plat finančnega poslovanja AZS, kar je v zahtevnih 
ekonomskih pogojih nadvse težko. 
Odplačevanja kredita za nakup prostorov poteka skladno z načrtom, saj smo ga odplačali 
približno polovico. 
 
Veseli ugodno poročilo zunanje revizijske hiše, ki ugotavlja: 
 
Po mnenju revizijske hiše računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno 
predstavljajo finančni položaj ATLETSKE ZVEZE SLOVENIJE na dan 31.12.2011 ter njen 
poslovni izid za tedaj končano leto c skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi. 
 
Martin Steiner, predsednik Strokovnega sveta AZS je v svojem komentarju nanizal številne ključne 
momente za uspehe slovenskih atletov. 
Kot najpomembnejši je: 
Načrtna in sistemska podpora programom atletom 
Ne glede na to, je bil nastop v prvi ligi evropskega ekipnega prvenstva slab, predvsem po zaslugi naših 
atletov, saj so se tako rekoč »izločili sami«. Odstop obeh štafet (kljub sestanku dan prej s trenerji in 
atleti!), odstop Buča in še nekaj slabših predstav res ne more biti dovolj za prvo ligo. 
Hkrati je prepričan, da se že naslednje leto reprezentanca vrača v prvi ligo. 
 
Da ne bi ostali le pri tej tekmi, pa je dobro se ozreti okrog in pogledati izvrstne rezultate mladih atletov 
in ključnih članov (Kozmus, Špiler B. , Žan Rudolf, Robert Renner, Martina Ratej, ..), ki kaže izjemno 
sliko. Morda celo nekoliko pretirano dobro, saj nam glede na biološki potencial »ne pripadajo taki 
uspehi«. 
 
 
AD 5. Poročilo Nadzornega odbora AZS 
 
Primož Hainz – predsednik NO AZS je na kratko analiziral delo NO AZS in njihova opažanja. 
Vsi delegati so poročilo prejeli v pisni obliki. 
 
AZS v letu 2012 namenja 2% več denarja atletom in trenerjem pri čemer s strani FŠO prejema 
41% manj sredstev za leto 2012. Do sedaj tudi ni prejela nobenih sredstev s strani države 
(Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport –MIZKŠ) za leto 2012. 
Pri pozitivni oceni dela vodstva se lahko sklicujemo tudi na poročilo Sveta atletov Slovenije (SAS), v 
katerem ugotavljajo, »da Atletska zveza Slovenije izdatno podpira najboljše atlete od mladinske do 
članske kategorije, kar je v letu 2011 prineslo odlične rezultate oz. vrhunske uvrstitve na največjih 
tekmovanjih.« Poročilo SAS celo imenuje leto 2011 kot leto medalj, saj so atleti in atletinje osvojili 
največ medalj od osamosvojitve naprej. Uspešnost slovenskih atletov in atletinj je temeljni kriterij tudi 
za pozitivno oceno o uspešnosti dela AZS v celoti.  
Še posebej nas veseli ponoven dvig kvalitete tekačev na dolge proge, saj je na problem slabih tekačev 
na srednje in dolge proge NO AZS opozarjal velikokrat v preteklosti.  
 
NO AZS je mnenja, da je profesionalna ekipa na AZS zelo maloštevilna, čeprav podprta z več 
zunanjimi sodelavci. 
 
Kot poseben problem so člani NO omenili problem oderuških najemnin za objekte za atlete iz 
slovenskih klubov, kateri študirajo v Ljubljani in trenirajo na stadionu v Šiški. Gre za zneske, ki 
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presegajo zmogljivosti atletov ali njihovih matičnih društev. Pri reševanju tega problema bi 
morala pomagati tudi AZS. 
 
Sklep št. 5 
Skupščina AZS potrjuje  poročila za leto 2011 in finančno poročilo. 
 
 
AD 6. Letni program AZS 2012 in finančni načrt AZS 2012 
 
Uvodno obrazložitev in predstavitev izhodišč programa za leto 2012 je podal predsednik 
dr.Peter Kukovica.  
V obrazložitvi je posebej poudaril: 

1. ciljno podporo atletom in trenerjem 
2. aktivno sodelovanje s klubi in društvi 
3. strateško sodelovanje pri izgradnji sodobne atletske infrastrukture 
4. naskok na kolajne na OI LONDON 2012, EP Helsinki in SP Barcelona, SP in EP gorski 

teki 
5. nadgradnja mednarodne atletske lige 2012 in pričetek zimske atletske lige 2012 
6. aktivnejše sodelovanje na množičnih atletskih prireditvah 
7. racionalno poslovanje v ekonomsko zahtevnih časih 
8. nadgradnja novih SPLETNIH STRANI AZS in INFORMACIJSKEGA SISTEMA AZS 

 

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. 
Ravno zato je izpad iz lige manj razumljiv, saj se zdi, kot da so »atleti tekmo vzeli za manj 
pomembno«, kar je slišati tudi za nastop na evropskem prvenstvu v Helsinkih. To gotovo ni 
najbolj racionalno, potem, ko smo si dolgo prizadevali, da bi bilo EP vsaki dve leti. 
 
Slavko Petelin (AK KRONOS) je pohvalil rezultate in podporo atletom, hkrati pa menil, da je 
mogoče nekatere stvari optimizirati in biti nanje pozoren: 
1. pri reprezentancah upoštevati, da je matura pomemben, ključni del šolskih zahtev, zato je 
     tudi reprezentance potrebno umeščati z občutkom 
2. Borza AZS bi lahko upoštevala nekatere momente, da bi bila distribucija tekem bolj 
     uravnotežene 
 

V razpravi je bilo ugotovljeno naj TK AZS analizira delovanje Borze AZS in skuša najti 
optimalne rešitve. 
Predsednik ZATS, Andrej Jeriček je v svojem komentarju še enkrat poudaril, da imamo dva 
tipa klubov:  
- klube z intenzivnim delom v atletiki 
- klube, ki jih zanima finančni učinek 

Glede nastopov atletov je morda smotrno analizirati nastope atletov in pogledati  kdo ne 
nastopa in iz katerega kluba. 
Včasih so res vzrok objektivni razlogi (kot je omeni g. Petelin), vendar večkrat tudi ne. 
 
Sklep št. 6 
Skupščina AZS potrjuje »Program AZS za leto 2012 in finančni plan AZS za leto 2012.  
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AD. 7 Predlog za revizijsko hišo v letu 2012 
 
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 2012 za revizijo potrjuje revizorsko podjetje AGC Consultatio d.o.o, 
Jana Husa 1a, 1000 Ljubljana.  
 
 
AD 8. Pobude in predlogi članic 
 
Predsednik AK KRKA, Mario Mohorović, je poudaril, da v atletiki pomembna »atletika za 
vse« in da je pozitivna praksa pri njih bila, da so v sklopu mitinga organizirali še » discipline za 
rekreativce ». 
Množična in rekreativna atletika se zdi dober potencial za prihodnje, a je organizacija le tega 
segmenta poleg ostale atletike v glavnem razumljivo zapostavljena. 
 
V nadaljevanju razprave so se prisotni v kratki razpravi strinjali, da je »množičnost in atletika 
za vse«, lahko pomembna kategorija delovanja kluba ali društva.  
 
 
AD 9. Razno 
 
Ni bilo predlogov.     
 
Predsedujoči Skupščini AZS, dr. Boris Dular se je zahvalil vsem prisotnim za aktivno 
sodelovanje in udeležbo in poudaril, da je Skupščina ugotovila, da AZS deluje transparentno in 
odprto, ter dosega izvrstne rezultate ne le na atletskih stadionih, ampak širše. 
 
Skupščina je bila zaključena ob 19.20.    
 
      
                                                                
Ljubljana, 11.06.2012 
 
 
Predsednik delovnega predsedstva: 
 
dr. Boris Dular l. r. 
 
Zapis in ureditev: Boris Mikuž, direktor AZS 
 
Overovatelja: 
 
Martin Steiner l. r. 
 
Mario Mohorović l. r. 


