
ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE 
Ljubljana,Vodnikova cesta 155 
 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
OBČNEGA ZBORA ATLETSKE ZVEZE SLOVENIJE, 

ki je bil v soboto, 20. novembra 2004 v prostorih hotela Dobrava v Termah Zreče, 
Cesta na Roglo 15, Zreče 

 
 
Prisotni delegati: AK FIT Brežice (Leopold Rovan), ŠD DOLENJSKE TOPLICE (Milan Šimunič), AK 
DOMŽALE (Marjan Gorza), ŠPORTNA ŠOLA GAZELA Maribor (Milan Lorenci), AK NOVA 
GORICA (Radoš Vuk), AD JOLANDA ČEPLAK Celje (Aleš Čeplak), AD KLADIVAR Celje (Igor 
Topole), AK KOPER (Mitja Butul), AK KRANJ (Dušan Prezelj), AK KRKA Novo Mesto (Boris Dular), 
AD KRONOS Ljubljana (Slavko Petelin), AD LJUBLJANA (Slavko Črne), AD MARIBOR 98 (Branko 
Žerak), AD MASS Ljubljana (Jure Kolenc), AK OLIMPIJA Ljubljana (Bogomir Petrovec), AK ORMOŽ 
(Ivan Golob), AK POLJANE Maribor (Robert Herga), AK POMURJE-PDU Murska Sobota (Andrej 
Brinar), AK SEVNICA (Rafko Povhe), AD ALMONT Slovenska Bistrica (Ladislav Mesarič), AK 
TRIGLAV Kranj (Tomaž Kukovica), AK ŠENTJUR (Vlado Artnak), TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA 
Ljubljana (Boštjan Novak), AK ŠPELA Grosuplje (Bajo Dizdarevič), AK ZREČE (Borut Podgornik), AK 
ŽALEC (Adi Vidmajer), AD ŽELEZNIKI (Jure Megušar), VETERANSKO ATLETSKO DRUŠTVO 
LJUBLJANA (Jurij Novak), ODBOR ATLETSKIH SODNIKOV (Gabrijel Ambrožič), ODBOR 
TRENERJEV (Andrej Jeriček), ODBOR ATLETOV (Igor Primc), ODBOR VETERANOV (Edvard 
Šega), ODBOR ZA GORSKE TEKE (Tomo Šarf). 
 
 

Prisotni člani UO in NO AZS: Roman Jakič-predsednik, Franjo Batagelj. 
 

Ostali prisotni: Zdravko Peternelj-generalni sekretar, Boris Mikuž, Majda Križe, Stanislav 
Rozman, Anton Kaštivnik, Darjo Pungartnik 
 

Mediji: Slovenska tiskovna agencija-Jože Zidar, Ekipa-Franc Mikec. 
 
 
Dnevni red: 

1.   Izvolitev organov za vodenje občnega zbora 
2.   Pregled zapisnika občnega zbora z dne 01.06.2004 
3.   Poročilo verifikacijske komisije 
4.     Statut Atletske zveze Slovenije 
5.     Pobude in predlogi članic 
6.     Razno 
 

Zaradi nesklepčnosti občnega zbora, ob 13.00 uri je bilo od 64 delegatov prisotnih 28 delegatov, se 
je po 18. členu Statuta AZS Občni zbor pričel 30 minut kasneje – ob 13.30 uri. 
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AD 1. 
Predsednik Atletske zveze Slovenije Roman Jakič je uvodoma pozdravil vse prisotne in se jim 
zahvalil za udeležbo. 
Predsednik Roman Jakič je Občnemu zboru AZS predlagal sestav delovnega predsedstva, 
verifikacijske komisije, zapisnikarja in overovitelja. Predlagani so bili: 
 
Delovno predsedstvo: Roman Jakič-predsednik, člana Boris Dular in Tomo Šarf 
 

Verifikacijska komisija: Robert Herga-predsednik, člana Ladislav Mesarič in Andrej Brinar 
 

Zapisnikarja: Boris Mikuž 
 

Overovitelja: Jure Kolenc in Slavko Petelin 
 
Delegati občnega zbora AZS so sprejeli: 
Sklep št. 1 

Prisotni delegati so soglasno potrdili predlagani sestav delovnega predsedstva, 
verifikacijske komisije, zapisnikarja in overovitelja ter predlagani dnevni red. 

 
Butul Mitja je predlagal, da naj verifikacijska komisija hkrati preveri, kateri klubi imajo poravnano 
članarino za leto 2004. 
 
 
AD 2 
Na zapisnik Občnega zbora z dne 1. junija 2004 so bile podane naslednje pripombe: 
Šarf Tomo je še enkrat opozoril, da je Odbor za gorske teke naslovil na Strokovni svet dopis, 
vendar še do danes ni prejel odgovora. 
 

Predsednik Roman Jakič je predlagal, da se to realizira do naslednjega občnega zbora. 
 

Šega Edvard je opozoril, da Disciplinska komisija AZS še vedno ni nič uredila glede »njegovega 
primera«. Posebej se mu zdi to pomembno zaradi njegove funkcije v odboru za evropska klubska 
tekmovanja. 
 

Gorza Marjan predlaga, da na naslednjem občnem zboru ne morejo glasovati tisti, ki niso 
poravnali članarine AZS. 
 

Predsednik Roman Jakič je pojasnil, da je tudi Upravni odbor AZS prejšnji dan na svoji seji 
razpravljal na to temo. 
 

Sklep št. 2 
Sprejme se zapisnik občnega zbora z dne 1. junija 2004 s pripombami delegatov. 

 
 
AD 3 
Predsednik verifikacijske komisije Robert Herga je vsem navzočim prebral število prisotnih 
delegatov na osnovi oddanih poverilnic.Od 64 možnih delegatov je bilo prisotnih 31 delegatov. 
Zaradi nesklepčnosti ob razpisani uri je Občni zbor pričel s svojim delom 30 minut kasneje v skladu 
z 18. členom Statuta AZS. 
Članarino AZS ni plačalo 10 društev (Atletski in maraton klub Kočevje, TK Laško, AK Lenart, ŠD Miran 
Bizjak Ljubljana, AK Rudar Trbovlje, ŠD Tabor Žiri), od neplačnikov so prisotni štirje delegati (AD Kladivar 
Celje, AD Ljubljana, AD Maribor 98, AK Špela Grosuplje). 
 

Sklep št. 3 
Sprejme se poročilo verifikacijske komisije. 

 
 
 
 

 2



AD 4 
V imenu Upravnega odbora AZS je Statut Atletske zveze Slovenije predstavil dr. Boris Dular. 
Uvodoma je poudaril, da je bil predlog Statuta AZS v javni razpravi med člani AZS. Pisne 
pripombe sta posredovala Odbor za gorske teke in AD Almont Slovenska Bistrica. Pripombe je 
obravnaval tudi Upravni odbor AZS, pred samim Občnim zborom pa so bile nekatere dileme 
usklajene še z obema predlagateljema. 
 

Dr. Boris Dular je navzočim delegatom pojasnil, da bo v predstavitvi posebej opozoril na 
posredovane in usklajene pripombe. Predlagani Statut AZS želi bolj opredeliti poslanstvo in cilje 
AZS, postopek evidentiranja članov in volitve v organe AZS ter delovanje stalnih delovnih teles 
Upravnega odbora in Združenj AZS. 
 

Po predstavitvi Statuta AZS je predsednik delovnega predsedstva predlagal, da se pripombe 
delegatov obravnavajo po sklopih, kar so delegati soglasno podprli. 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

Črne Slavko predlaga spremembo besedila v 1. členu: 
1. člen: se spremeni in se glasi: “Atletska zveza Slovenije (v nadaljevanju: AZS) je združenje društev, ki 
razvijajo in gojijo atletiko v Republiki Sloveniji.” - SE POTRDI
 
 
II. POSLANSTVO IN CILJI AZS 
 

Ni bilo pripomb. 
 
 
III. ČLANSTVO V AZS 
 

Dr. Boris Dular je podrobneje razložil, kaj so to posebni pogoji in da jih na predlog Upravnega 
odbora AZS potrdi ali zavrne Občni zbor AZS. 
 

Črne Slavko je v razpravi predlagal, da nova društva sprejme v članstvo AZS le Občni zbor in ne 
Upravni odbor AZS. Po glasovanju predlog ni bil sprejet, zato še naprej nova društva sprejema v 
članstvo AZS Upravni odbor AZS. 
 

Petelin Slavko je razpravljal o 11. členu Statuta AZS ter o tem, ali se uporablja termin Občni zbor 
ali Skupščina. Adi Vidmajer je prav tako predlagal, da se uporablja termin Skupščina. 
 

Dr. Boris Dular je pojasnil, da ima AZS zadnjih 12 let v uporabi termin Občni zbor in da lahko 
tako ostane. Posebej je v nadaljevanju pojasnil razliko med neplačano članarino in članstvom. Z 
neplačano članarino je klubu suspendirana pravica do glasovanja, ni pa mu prenehalo članstvo. 
 

Franjo Batagelj je pojasnil, da Zakon o športu govori o Občnem zboru in da lahko termin 
»Skupščina» uporabljamo le delovno. 
 

Po glasovanju je bil sprejet sklep 
 

Sklep št. 4 
Namesto termina Občni zbor AZS se uporablja termin Skupščina AZS. 

 
 
IV. ORGANI AZS 
 

Milan Šimunič je predlagal, da bi morali dobiti vsi kandidati, ki bi bili uvrščeni na kandidatno listo 
na sami Skupščini, podporo vsaj polovice delegatov. 
 

Milan Lorenci je menil, da manjka v 24. členu končni pritožbeni organ. 
 

Edvard Šega je menil, da se ne more delegirati delegat, ki nima svoje baze. 
 

Igor Topole je vprašal, koliko članov in s tem glasov imajo gorski teki, ki imajo očitno tudi glas 
združenja. 
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Petelin Slavko je menil, da lahko glasuje samo tisti, ki je plačal članarino. Prav tako ne more vsak 
organ AZS evidentirati kandidate za organe AZS. 
 

Predsednik Roman Jakič je dal po razpravi na glasovanje spodaj navedene predloge, ki so bili vsi 
potrjeni. 
Sklep št. 5 

a) Članarina AZS se poravna do pričetka zasedanja Skupščine AZS za tekoče leto. 
b) Skupščina AZS odloča kot pritožbeni organ v postopkih, ki so določeni v Statutu ali 

pravilnikih AZS. 
c) Na volilni Skupščini AZS lahko predlagata nove kandidate za organe AZS predsednik 

AZS in Upravni odbor AZS. 
 

Šega Edvard je menil, da nihče ne more biti avtomatsko član Upravnega odbora AZS, kar naj bi 
veljalo tudi za člana Sveta Evropske atletske zveze.  
Po glasovanju je bil predlog Šege Edvarda zavrnjen in je član Sveta Mednarodnega združenja 
atletskih zvez (IAAF), Evropske atletske zveze (EAA) ali Mednarodnega olimpijskega komiteja 
(MOK) iz Slovenije za čas svojega mandata po funkciji član Upravnega odbora AZS. 
 

Adi Vidmajer je menil, da bi morali v Upravni odbor AZS vključiti predsednika Strokovnega 
sveta. Podobnega mnenja so bili tudi Lorenci Milan, Butul Mitja in Črne Slavko. 
 

Po razpravi je bil sprejet sklep 
 

Sklep št. 6 
Predsednik Strokovnega sveta je član Upravnega odbora AZS. 

 
 
V. GENERALNI SEKRETAR AZS 
 

V zvezi z imenovanjem generalnega sekretarja so razpravljalci izrazili nekaj mnenj. Edvard Šega 
je predlagal, da ga voli Skupščina AZS.  
 

Jure Kolenc je menil, da je enkrat letno poročanje generalnega sekretarja Upravnemu odboru AZS 
premalo. Batagelj Franjo je pojasnil, da če bi se generalnega sekretarja volilo na Skupščini, bi imel 
praktično večjo moč kot predsednik AZS. 
 

Tomaž Kukovica je menil, da si mora predsednik AZS sam izbrati ekipo. 
 

Po glasovanju je bil sprejet sklep 
 

Sklep št. 7 
Generalnega sekretarja AZS imenuje Upravni odbor AZS na predlog predsednika AZS. 

 
 
VI. STALNA DELOVNA TELESA UPRAVNEGA ODBORA AZS 
 

Črne Slavko je predlagal, da so člani strokovnega sveta AZS tudi člani Združenja atletskih 
trenerjev. 
 

Adi Vidmajer je menil, da naj bo skrb za mladinsko, pionirsko in otroško atletiko zapisana v 40. 
členu Statuta AZS. S tem predlogom se je strinjalo več delegatov. 
 

Špela Dizdarevič je v razpravi predlagala, da bi morala AZS posvetiti pozornost mlajšim 
kategorijam in uvesti državno prvenstvo za mlajše od 12 let, ker je v nekaterih občinah mogoče na 
ta način pridobiti sredstva za programe kluba. 
 

Jure Novak je predlagal, da se ime Komisije za razvoj in izvedbo tekmovalnih sistemov spremeni v 
»Komisija za tekmovalne sisteme». 
 

Po razpravi je bil sprejet sledeči sklep: 
 

Sklep št. 8 
a) 40. člen, 1 alinea: se spremeni in se glasi: “skrbi za razvoj vrhunske, reprezentančne, 

mladinske, pionirske in otroške atletike.” 
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b) Komisija za razvoj in izvedbo tekmovalnih sistemov se spremeni v »Komisija za tekmovalne 
sisteme». 

c) Najmanj polovica članov strokovnega sveta mora biti članov Združenja atletskih trenerjev. 
 
 
VII. ZDRUŽENJA ATLETSKE ZVEZE SLOVENIJE 
 

Jure Kolenc je predlagal, da se črta 45. člen, ker je že 44. členu vse opredeljeno in se na ta način 
omogoča, da se ustanovijo še druga združenja. Po glasovanju predlog ni bil sprejet. 
 

Po končani razpravi je bil sprejet končni sklep v zvezi s točko, ki je obravnavala Statut: 
 

Sklep št. 9 
Sprejme se STATUT ATLETSKE ZVEZE SLOVENIJE s predlogi, ki so bili 
izglasovani. 

 
 
VIII. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE 
 

Ni bilo pripomb. 
 
 
IX. NAČIN PRENEHANJA DELOVANJA AZS IN RAZPOLAGANJE S PREMOŽENJEM 
 

Ni bilo pripomb. 
 
 
X. PREHODNE DOLOČBE 
 

Ni bilo pripomb. 
 
 
AD 5 
Špela Dizdarevič še enkrat predlaga uvedbo državnega prvenstva za mlajše kategorije, ker bi na tak 
način omogočili pridobivanje sredstev v posameznih okoljih. 
 

Leopold Rovan je pojasnil, da je morda v občini Grosuplje v veljavi model, ki ni zakonsko 
dosleden in da večina drugih okolij teh težav nima. Predlaga pa, da se bolje povežejo med seboj 
atletske šole, financirane s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport. 
 

Šimunič Milan podpira Rovana in pove, da je bilo vse že obravnavano na posvetu ZATS. Določena 
okolja bi morala sama več narediti za tekme najmlajših. 
 

Šega Edvard je dejal, da podpira Špelo Dizdarevič, ker je na mestu Ljubljana precej podobna slika. 
Če ni kategorij mlajših in starejših dečkov, jih mesto ne podpre. Poleg tega mesto Ljubljana 
praktično ne podpira več kvalitetnih članskih atletov – državnega razreda. 
 

Vučkovič Dobrivoje je pojasnil, da bi posamezna okolja lahko organizirala tekme, če to želijo. Na 
Gorenjskem je tekmovalni sistem za najmlajše zaživel.  
 

Andrej Brinar je bil kritičen do tega, koliko atletov bo v bodoče na velikih tekmovanjih. Ali bo 
AZS obdržala ta nivo? Kaj bo storila v zvezi z zaposlovanjem atletov, financiranjem njihovih 
programov, statusom trenerjev, atletiko mladih…vse to je pomembno, če hočemo imeti še naprej 
kvalitetno atletiko!  
 

Jure Novak je kratko predstavil delovanje veteranske atletike. Seznanil je prisotne, da se lahko 
začno »pripravljati za nastop na EP 2008», ki bo v Ljubljani.  
 

Adi Vidmajer je predlagal okroglo mizo o atletiki mladih. 
 

Gabrijel Ambrožič je povedal, da nam atletika mladih že cca 5 let pada in da na to tudi osebno 
opozarja že nekaj časa. AZS mora imeti tudi boljši odnos z državo glede atletike, saj meni, da 
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imamo z njo prej slab kot dober odnos. Zato se je potrebno z državo pogovoriti in dogovoriti ter 
izoblikovati jasno in dolgoročno strategijo. 
 

Slavko Črne predlaga, naj da AZS pobudo, da se v okviru razpisov Fundacije za šport lahko nabavi 
oprema za najmlajše. Absurdno je, da lahko kandidiramo za rekreacijo, hkrati pa ne moremo 
mladincem in pionirjem ter še mlajšim omogočiti ustreznih orodij. Predlaga, da MLADINCI, KI 
PADEJO IZ KATEGORIZACIJE, PREIDEJO V SEGMENT VADBA MLADIH. 
Tako se dogaja, da kvalitetni atleti preprosto niso zajeti v sistem financiranja, ko to najbolj 
potrebujejo, saj predstavljajo jedro slovenske atletike. 
Pri otroški atletiki je strnil razpravo v naslednje točke: 

- potrebo je vedeti, kakšne discipline (program) hočemo, 
- kakšna orodja, 
- kakšne ovire. 

Ko bomo imeli to izdelano, lahko gremo na javni razpis Fundacije in Ministrstva za šolstvo, znanost 
in šport, kjer moramo doseči, da nam participirajo za prej omenjeno opremo. 
Sprašuje se, kaj so prioritete AZS. Ali naj sedaj klubi plačujejo udeležbo na svetovnih prvenstvih in 
podobnih tekmah? Dvigujemo norme za nastop, hkrati pa smo sami nezadovoljni, ko nam to naredi 
OKS-ZŠZ ali kdo drug. Če AZS nima denarja za tekme in če to ni prioriteta, naj se vpraša zakaj 
potem ustanavlja expertni team, plačuje delo strokovnega sveta, organizira državno prvenstvo v 
Linzu in tako viša stroške delovanja klubov. 
 

Leopold Rovan pohvali odličen nastop v Atenah, a hkrati opozori, da je 6 atletov ostalo brez 
finančne pomoči OKS-ZŠZ. Ali bo AZS kaj postorila na tem področju oziroma ali bo kaj sama 
primaknila sredstva? Dal je še pobudo, da klubi z dvoranami organizirajo dvoranske mnogobojske  
tekme.  
 
Predsednik Roman Jakič je pojasnil, da je v zvezi z omenjenimi 6 atleti na OKS-ZŠZ že bila 
poslana utemeljitev že pred dvemi meseci in bo o pobudi AZS ponovno razpravljal Odbor za 
vrhunski šport OKS. 
 
AD 6 
Predsednik delovnega predsedstva je dal na glasovanje predlog za višino članarine za leto 2005. 
 

Sklep št. 10 
Skupščina AZS potrdi predlog, da znaša članarina za leto 2005 v višini 30.000,00 
tolarjev, ki mora biti poravnana do pričetka volilne skupščine AZS. 

 
 
 

Občni zbor se je končal ob 16.15 uri. 
 
 
 
Zapisal: 
Boris Mikuž 

 

 
 

 Predsednik delovnega predsedstva: 
Roman JAKIČ 

 
 
Overovitelja: 
Jure Kolenc – AD MASS Ljubljana 
 
 
Slavko Petelin – AD Kronos Ljubljana 
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