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Letališka cesta 33c,   1000    Ljubljana,   Slovenija  

  Tel: +386 (01) 520-69-10     Fax: +386 (01) 520-69-16 

e-mail: boris.mikuz@atletska-zveza.si 
http: www.atletska-zveza.si 

 
 

  ZAPISNIK 
 

40. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, 
ki je bila v ponedeljek, 14.05.2012 ob 16.30 uri v prostorih AZS 

    
 Prisotni: dr. Peter Kukovica-predsednik AZS, mag. Marjan Hudej-podpredsednik 

AZS, Martin Steiner, Gabrijel Ambrožič, Janez Aljančič, Črtomir Špacapan, 
Andrej Jeriček, dr. Iztok Ciglarič, Tomo Šarf, Marjan Gorza, mag. Jurij 
Novak,  Robert Teršek, Igor Topole, Mitja Butul – člani UO AZS                   

Opravičeno odsotni: dr. Boris Dular, Dušan Prezelj, dr. Andrej Udovč 
Ostali prisotni: Igor Primc-predstavnik atletov, Darjo Pungartnik in Franc Mikec – NO AZS 
Strokovna služba: Boris Mikuž – direktor AZS, Davor Damjanić – strokovni delavec 
Pričetek seje: ob 16.30 uri 
 
Predsednik AZS dr. Peter Kukovica je pozdravil vse prisotne in po ugotovitvi sklepčnosti 
predlagal naslednji dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 39. seje UO AZS in evidence sklepov 39. seje UO AZS   
2. Revidirano finančno poročilo AZS 2011 
3. Finančni plan AZS 2012 
4. Informacija o pripravah na Skupščino AZS 
5. Poročila o nastopih reprezentanc - SP dvorana, EA pokal v metih  
6. Projekti OI London 2012, EP Helsinki, SP mladinci Barcelona 
7. Informacija o kandidaturah na sredstva FŠO, MIZKŠ in kandidatura NPŠŠ 
8. Pravila » Borza 2012« 
9. Informacija o letnem pregledu ISO 9001 
10. Mednarodna dejavnost AZS – kandidatura za evropsko ekipno, letno poročilo IAAF, 

IAAF RDC – usposabljanje predavateljev, EA seminar, CEO seminar                                       
11. Pobude in predlogi 
12. Razno  

 
Na predlog ni bilo razprave. 
 
Sklep 289: 
UO AZS potrjuje predlagani dnevni red. 
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AD1. Pregled zapisnika 39. seje UO AZS ter evidence sklepov 39. seje UO AZS  
 
Na zapisnik ni bilo razprave. 
 
Sklep 290: 
UO AZS potrjuje zapisnik 39. seje UO AZS ter evidenco sklepov 39. seje UO AZS. 
 
 
AD 2.  Poročila o delu za leto 2011, finančno poročilo in revizijsko poročilo 
 
Predsednik  dr. Peter Kukovica je kratko orisal delovanje AZS v preteklem letu in predvsem 
izrazil veliko zadovoljstvo nad izjemnimi rezultati v letu 2011 (kolajne SP člani, EP mladinci, 
OFEM, SP ml. ml., gorski teki, ...). 
 
Po rezultatih je sezona zgodovinsko uspešna.  
Hkrati veseli, da je AZS uspela na finančnem področju zbrati več od predvidenih sredstev in 
tako imela možnost, da atletom nameni več sredstev, saj smo že decembra podprli atlete in 
trenerje za sezono 2012. 
 
Pomembno je hkrati, da kredit za nakup lastnih prostorov redno servisiramo in je za odplačilo 
potrebno nameniti še 106.000 eur, kar pomeni, da bo AZS v treh letih lastnik prostorov, ob 
čemer je potrebno vedeti, da bi sicer ta sredstva potrebovali za najemnine. 
 
Uspešnost dela ne nazadnje potrjuje zunanja revizija, katere poročilo so prejeli vsi člani UO 
AZS in NO AZS. 
 
V kratki razpravi so člani UO AZS izrazili zadovoljstvo, da je AZS tako uspešna ne samo na 
področju rezultatov, temveč ene od redkih športnih organizacij, ki finančno preko klubov 
podpira preko 80 atletov s pogodbami in še preko 100 s podporo na pripravah. 
Posebej v času, ko ekonomske okoliščine niso naklonjene športu, je to velik dosežek, ki se ga 
moramo zavedati. 
 
Sklep 291: 
UO AZS potrjuje poročila AZS za leto 2011 in finančno poročilo AZS za leto 2011 ter se 
hkrati seznanja z revizijskim poročilom. 
 
 
AD 3. Letni program AZS 2012 in finančni načrt  AZS 2012 
 
Predsednik  dr. Peter Kukovica je predstavil pričakovanja v sezoni 2012, ki je jasno začrtana v 
številnih dokumentih AZS , ki so jih vestno pripravili organi, združenja ali komisije AZS. 
 
Posebej je predstavil manjše prihodke od FŠO v letu 2012 v primerjavi s preteklimi leti. 
Ne glede na naporne ekonomske okoliščine AZS planira tako rekoč enako višino sponzorskih 
prilivov. V zadnjem času smo uspeli pridobiti dve pomembni podjetji: Gorenjsko banko za 
»Mlado selekcijo« ter Geoplin za »Vrhunsko selekcijo«. 
 
Prihodki so sicer planirani v višini 955.000 eur, a imamo ambicijo, da se še povečajo na preko 
1,0 mio. Sicer smo zelo pazljivo planirali odhodke, pri čemer smo povečali podporo atletom in 
trenerjem, ostalo pa zmanjšali, kjer je bilo le mogoče brez večjih posledic. 
 
Posebej pomembno bo spremljanje likvidnosti s strani direktorja in s tem povezano tekoče 
delovanje vseh sistemov. 
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V razpravi so člani UO AZS podprli predstavljene načrte in finančni program. Menili so, da je 
večja podpora atletom ključna in verjetno edinstvena v slovenskem športu v trenutku, ko si 
nekateri vrhunski športniki sami plačujejo nastope na velikih tekmah (plavalci EP). 
 
Predsednik Strokovnega sveta AZS Martin Steiner je v razpravi omenil že sprejete dokumente 
za prihodnje operativno delo AZS, ki bi v naslednjem obdobju moralo biti podprto z novim 
strokovnim delavcem, ki bi bil zadolžen izključno za stroko. 
 
Andrej Jeriček je predlagal, da sredstva za ZATS ostajajo na enakem nivoju kot v letu 2011. 
 
Črtomir Špacapan je v razpravi izrazil dvom v preveliko število tekem. V letu OI je to še bolj 
izrazito. 
 
Igor Primc je v svojem komentarju povedal, da je za slovenske atlete nastop na EP želja in 
ambicija in da pri tem ni dvomov. Ni potrebe in bojazni za to, da atleti ne bi nastopili na EP. 
Tudi formo je mogoče ustrezno uskladiti in verjame, da bodo atleti s trenerji znali obe tekmi 
obrniti sebi in atletiki v prid. 
 
Sklep 292: 
UO AZS potrjuje Program AZS za leto 2012 ter finančni načrt AZS za leto 2012.  
 
 
AD 4. Informacija o pripravah na Skupščino AZS 
 
Predsednik  dr. Peter Kukovica je predstavil predlog programa prihajajoče Skupščine AZS z 
namenom, da se posreduje vse najpomembnejše informacije našim članicam in načrte za 
prihodnost. 
Predlagal je, da je Skupščina AZS dne 4. junija ob 17.00 v poslovnih prostorih AZS. 
Na predstavitev ni bilo dodatne razprave. 
 
Sklep 293: 
UO AZS potrjuje datum 4. junij kot datum Skupščine AZS in potrjuje predlagani dnevni 
red za Skupščino AZS. 
 
 
AD 5. Poročila o nastopih reprezentanc - SP dvorana, EA pokal v metih 
 
Oba vodje ekip sta podala poleg pisnega poročila še kratko ustno poročilo, katerih glavna 
poudarka sta: 

- Na SP v dvorani se dobro pripravljeni slovenski atleti lahko visoko uvrščajo, kar se je 
ponovno potrdilo 

- Kriteriji za nastope na SP v dvorani s strani IAAF so pretirano visoki, saj nekatere 
države komaj uspejo poslati svojega predstavnika (Finska recimo celo nobenega) 

- Na evropskem pokalu v metih je vredno razmisliti o ekipnem nastopu (visoka uvrstitev 
in sistematična graditev ekipe) 

 
Sklep 294: 
UO AZS potrjuje poročila nastopov reprezentanc na SP Istanbul dvorana in EA pokal v 
metih. 
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AD 6. Projekti OI London 2012, EP Helsinki, SP mladinci Barcelona 
 
Predsednik Strokovnega sveta AZS Martin Steiner je v podrobnem komentarju predstavil 
trenutno stanje (atleti z že izpolnjenimi normami, možnosti, predvideni načrti spremstva ter 
logistike, ...). 
Vsi prisotni so prejeli tudi ustrezen dokument s trenutnim pregledom stanja. 
 
Boris Mikuž je predstavil »teamski pristop«, ki ga je ubrala AZS pri vseh treh največjih 
tekmovalnih projektih v letu 2012 (obveščanje, logistika, pregled stanja in preverjanje, ...). 
 
Posebej je bilo v razpravi poudarjeno, da naj atleti prejmejo opremo dovolj zgodaj zaradi 
možnosti popravkov. 
 
Janez Aljančič je v svojem komentarju menil, da je še posebej pomembno, da se najboljši atleti 
udeležijo tudi EP v Helsinkih, saj ni strokovnih zadržkov za neudeležbo. Ne nazadnje smo si 
tudi na AZS prizadevali, da na pobudo atletov in trenerjev EA začne prirejati evropska 
prvenstva na dve leti. 
 
Poteza je na atletih in trenerjih. 
 
Sklep 295: 
UO AZS se je seznanil s potekom projektov London 2012, EP Helsinki, SP mladinci 
Barcelona in nalaga odgovornim, da spremljajo projekte in zagotovijo optimalne 
pogoje za nastope reprezentanc. 
 
 
AD 7. Pravila »Borza 2012» 
 
Gabrijel Ambrožič je prisotne seznanil z vnaprej prejetim dokumentom, ki je usklajen z 
razpravo na prejšnji seji. Na dokument ni bilo razprave. 
 
Sklep 296: 
UO AZS potrjuje Pravila »Borza 2012«. 
 
 
AD 8.   Informacija o kandidaturah na sredstva FŠO, MIZKŠ in kandidatura NPŠŠ 
 
Predsednik dr. Peter Kukovica in direktor AZS Boris Mikuž sta prisotne seznanila s 
kandidaturami in trenutno znanimi podatki (FŠO predvidena sredstva). 
S strani MIZKŠ podatkov AZS še nima, je pa v planu zapisana številka skladna s trendi, ki jih je 
nakazala FŠO. 
 
Sklep 297: 
UO AZS se je seznanil s kandidaturami na sredstva FŠO, MIZKŠ in trenutnim položajem 
glede kandidature. 
 
 
AD 9. Informacija o letnem pregledu ISO 9001:2008 
 
Direktor Boris Mikuž je prisotne seznanil z letnim pregledom zunanjih presojevalcev, ki so 
ugotovili, da je delovanje AZS zelo dobro in na nekaterih segmentih odlično ter skladno s 
predpisi standarda. 
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Skupaj z zunanjim presojevalci in dr. Dularjem nastaja tudi predlog posodobljenega 
Poslovnika v zvezi s standardom, ki bo upošteval razvoj AZS v zadnjih letih in nekatere bolj 
poudarjene aktivnosti AZS v sedanjem in prihajajočem obdobju. 
 
Sklep 298: 
UO AZS se je seznanil z letnim pregledom zunanjih presojevalcev sistema ISO 
9001:2008 in z načrtovanimi spremembami trenutno veljavnega Poslovnika vodenja 
kakovosti . 
 
 
AD 10. Mednarodna dejavnost AZS – kandidatura za evropsko ekipno, letno poročilo 
IAAF, IAAF RDC – usposabljanje predavateljev, EA seminar, CEO seminar  
 
Direktor Boris Mikuž je seznanil prisotne z številnimi mednarodnimi aktivnostmi AZS: 

- Usposabljanju trenerjev v RDC IAAF centru (Moskva-Tallin) 
- Sodelovanje na izobraževanju CEO  
- Sodelovanje na EA seminarju o medijih in komuniciranju 
- Tekočem sodelovanju med AZS, IAAF, in EA 
- Možnostih kandidature za evropsko ekipno prvenstvo 

 
V povezavi z možnostjo evropskega ekipnega prvenstva je bilo s strani predsednika AK 
Velenje mag. Marjana Hudeja obrazloženo, da se za kandidaturo niso odločili, ker je za njimi 
največji projekt (EP kros) ter pred njimi zahteven projekt EA miting ter hkrati pomanjkanje 
časa za pripravo dokumenta. 
 
Predsednik AZS dr. Peter Kukovica je kot izziv za organizacijo namenil vprašanje predsedniku 
AK Koper in članu UO AZS Mitji Butulu, ki se je strinjal, da s pomočjo AZS poskusijo z 
kandidaturo v kolikor k temu pristopi tudi MO Koper. 
Predsednik AZS dr. Peter Kukovica je predlagal, da AZS posreduje županu ustrezen dokument, 
s katerim ga zaprosi za mnenje in podporo. Le v tem primeru je mogoče uspeti s kandidaturo. 
 
Sklep 299: 
UO AZS se je seznanil z mednarodnimi aktivnostmi AZS v obdobju januar-maj 2012 in 
nalaga direktorju, da skuša dogovoriti srečanje z županom MO Koper glede 
organizacije evropskega ekipnega prvenstva in predhodno poslati na naslov župana 
ustrezen dokument. 
 
 
AD 11. Pobude in predlogi 
 
Črtomir Špacapan je prisotne seznanil z obiskom AK Gorica in AZS pri županu MO Nova Gorica 
g. Arčonu. 
 
Mag. Marjan Hudej je vse prisotne povabil na največji atletski miting 14. junija v Velenje. 
Pričakuje udeležbo cca 35 držav oz. njihovih atletov. 
 
Član NO AZS Franc Mikec je predlagal, da AZS (člani UO AZS in NO AZS so prejeli ustrezen 
dokument) pomaga pri rehabilitaciji g. Stepišnika, saj naj bi bilo veliko zadev po vojni 
zamolčanih. AZS bi lahko reagirala na vse te dogodke. 
 
Predsednik dr. Peter Kukovica se je zahvali g. Mikcu za podatke, ki jih je AZS stalno prejemala. 
Obžaloval je, da se je to dogajalo ne le g. Stepišniku, a kot je zaslediti iz prejetih dokumentov, 
je g. Stepišnik ustrezno javno rehabilitiran leta 1986 in je športno umeščen kot je to ustrezno. 
(tablice, Almanah AZS, ..) 
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V razpravi so člani povedali, da je AD Almont iz Sl. Bistrice z posredovanim dokumentom že 
pojasnil, kakšno je stanje. 
Iz dokumentov se vidi, da je bil politično rehabilitiran, AZS vodi njegove rezultate v tablicah 
kot za vse druge atlete in na tak način deluje skladno s pravili nacionalne športne zveze, 
medtem ko AD Almont iz Sl. Bistrice vsako leto prireja miting in disciplino posvečeno g. 
Stepišniku. 
 
Prisotni so se strinjali, da je s tem urejeno vse, kar predlaga g. Mikec in da AZS ne odpira 
drugih aktivnosti v zvezi s tem. 
 
Sklep 300: 
AZS ne odpira drugih aktivnosti v zvezi z primerom g. Stepišnika. 
 
 
AD 12. Razno 
 
Ni bilo razprave. 
 
 
Seja se je zaključila ob 18.45. 
 
 
 
 
Zapisal in uredil: 
Boris Mikuž 
 
 
 
 
    Atletska zveza Slovenije 
                               predsednik 
                                                                                              dr. Peter Kukovica 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 


