ZAPISNIK
9. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je bila v torek, 19. decembra
2017 ob 16:30 uri, v prostorih Atletske zveze Slovenije (Letališka cesta 33 C, Ljubljana).
Prisotni: dr. Marjan Hudej, Stane Rozman, Vladimir Kevo, Matija Kranjc, mag. Primož
Feguš, dr. Boris Dular, Tomo Šarf, Dušan Prezelj, Gregor Istenič, Andrej Jeriček, Črtomir
Špacapan, dr. Andrej Udovč, Marjan Štimec.
Upravičeno odsotni: Roman Dobnikar (predsednik), Albert Šoba.
Ostali odsotni: Aleš Cantarutti, Dušan Olaj, Anton Noner, Željko Puljič.
Prisotni zaposleni pisarne AZS: mag. Dejan Dokl, Zdravko Peternelj, Marija Šestak, Nejc
Jeraša.
Ostali prisotni: Janez Aljančič, Martin Steiner.
Podpredsednik AZS, dr. Marjan Hudej, je pozdravil člane UO in sporočil, da se predsednik
R. Dobnikar zaradi neodložljivih obveznosti seje ne bo mogel pravočasno udeležiti, zato bo
sejo, po pooblastilu predsednika AZS, tokrat vodil on. Ugotovil je, da je ob začetku seje
prisotnih 12 članov Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije. Skladno s 36. členom
Poslovnika o delu Upravnega odbora je Upravni odbor Atletske zveze Slovenije sklepčen in
veljavno odloča in predlagal naslednji.
DNEVNI RED:
1. Potrditev dnevnega reda 9. redne seje UO Atletske zveze Slovenije in sklepčnost.
– dr. M. Hudej
2. Potrditev zapisnika 7. in 8. slavnostne seje UO Atletske zveze Slovenije. – dr. M.
Hudej
3. Potrditev zapisnikov od 9. do 13. korespondenčne seje Upravnega odbora Atletske
zveze Slovenije. – dr. M. Hudej
4. Poročilo o delu pisarne v času od 7. do 9. redne seje UO. – mag. D. Dokl
5. Predlog dopolnitve Pravilnika o meritvah dolžin prog za cestne teke in tekmovalno
hojo. – dr. A. Udovč
6. Informacije o delu organov UO. - TtK, PMS – dr. A. Udovč, mag. P. Feguš
7. Koledar tekmovanj 2018. - dr. A. Udovč, V. Kevo.
8. Merila 2018, Atletika 2018 - Strokovni program AZS za l. 2018. - V. Kevo
9. Prestopi 2017/2018 (J. Luxa, A. Horvat, T. Ulčar, A. Simončič). - Z. Peternelj, mag.
D. Dokl
10. Dvojne registracije v 2018 (F. Pravdica, M. Ćirić, S. Ulamović). – Z. Peternelj, mag.
D. Dokl
11. Potrditev nove sestave Izvršnega odbora Združenja za gorske teke. – T. Šarf.
12. Predlogi in pobude članov Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.
13. Razno.
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Ad. 1
Potrditev dnevnega reda 9. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze
Slovenije
Podpredsednik AZS dr. M. Hudej je predstavil dnevni red.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 112: 12 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 112: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje predlagani dnevni red 9.
redne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.
Ad. 2
Potrditev zapisnika 7. redne in 8. slavnostne seje Upravnega odbora Atletske
zveze Slovenije
Na podana zapisnika člani Upravnega odbora niso imeli pripomb.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 113: 12 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 113: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje zapisnika 7. redne in 8.
slavnostne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.
Ad. 3
Potrditev zapisnikov od 9. do 13. korespondenčne seje Upravnega odbora
Atletske zveze Slovenije
Na podane zapisnike člani Upravnega odbora niso imeli pripomb.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 114: 12 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 114: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje zapisnike 9., 10., 11., 12.
in 13. korespondenčne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.
Ad. 4
Poročilo o delu pisarne v času od 7. do 9. redne seje UO
Mag. D. Dokl je povzel, kaj se je dogajalo v tem obdobju na Atletski zvezi:
-

tekmovanja: Ekipna prvenstva za OŠ in SŠ, LJ maraton - Prvenstvo Slovenije v
maratonu, 24. EP v krosu,
množični tek otrok, kjer je 6.10.2017 teklo 17.360 otrok po vsej Sloveniji,
Naj atlet 2017 in Vseatletski vikend, 18. in 19.11.2017,
udeležitev EA konference v Vilni (Dobnikar, Dokl, Aljančič),
srečanje EA Council v Ljubljani, 4.11.2017,
M. Steiner je bil izvoljen v svet Fundacije za šport,
R. Dobnikar se je udeležil Naj atleta sveta 2017 (Monako),
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-

Nejc Pleško je pridobil štipendijo OKS,
pridobitev novih sponzorjev in donatorjev,
Zavarovalnica Triglav - Mladi upi; od atletov/atletinj je bila izbrana Maja Bedrač.

Dr. M. Hudej se je zahvalil mag. D. Doklu za poročilo. Sam je še predstavil okoliščine glede
Velenjskega mitinga - zakaj miting ni več v tekmovalnem koledarju EA. Dejal je, da je bilo
preveč omejitev s strani EA. Razen doping kontrole so vse stvari izpeljali tako, kot je bilo
potrebno. Mag. P. Feguš je izpostavil, da je potrebno pravočasno uskladiti datum mitinga
z ostalimi tekmovanji, da ne bo prišlo do prekrivanja tekmovanj.
Dr. M. Hudej je še dodal, da se dejavnosti v okviru novega stadiona v Ljubljani odvijajo in
da je bil L. Steiner izvoljen za predsednika Strokovnega sveta Vlade RS za šport.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 115: 11 članov je glasovalo za in 0 proti (dr. B. Dular
je bil v tem času odstoten).
Sklep št. 115: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se seznani s poročilom o delu
pisarne v času od 7. do 9. redne seje UO.
Ad. 5
Predlog dopolnitve Pravilnika o meritvah dolžin prog za cestne teke in
tekmovalno hojo
Dr. A. Udovč je predlagal, da se točka umakne iz dnevnega reda, ker so še določene stvari
nerazjasnjene. Predlog dopolnitve je narejen, vendar so določene stvari še odprte. Zato
predlaga, da se ta točka obravnava na naslednji seji UO.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 116: 11 članov je glasovalo za in 0 proti (dr. B. Dular
je bil v tem času odstoten).
Sklep št. 116: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se seznani, da se predlog
dopolnitve Pravilnika o meritvah dolžin prog za cestne teke in tekmovalno hojo pripravi in
sprejme na naslednji redni seji UO.
Ad. 6
Informacije o delu organov UO - TtK, PMS
Dr. A. Udovč je podal informacije o delu TtK:
-

analiza tekmovalne sezone 2017,
predlog tekmovalnega koledarja in sistema je bil predstavljen na kongresu Zats v
Radencih,
pohvalil je klube, ki so podali predloge za koledar tekmovanj,
koledarska borza, ki je potekala 6.12.2017, je uspela (brez težav so podelili vsa
tekmovanja),
poteka že izdelava priročnika za atletsko sezono 2018,
izvedena je bila nabava merilnega seta s pomočjo Fundacijo za šport,
sestanek s Timingom v začetku leta 2018,
v letu 2017 je bilo certificiranih kar nekaj štadionov (Velenje, Maribor, Gorišnica).
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Mag. P. Feguš je predstavil delo PMS:
-

dejal je, da je veliko lažje dobiti sponzorja/donatorja za posamezen dogodek kot pa
splošnega sponzorja,
dobili smo nove sponzorje in donatorje za posamezne dogodke (NLB-Množični tek; EA
Council-Energetika LJ; Vseatletski vikend - Panvita, Riko in Interenergo),
sklenili smo aneks k pogodbi za povečanje sponzorstva (Gen energija) in podaljšali oz.
sklenili nove pogodbe (GEN-I in Geoplin),
dogovarjamo se že za pogodbe za 2018,
pohvalil je delo pisarne.

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 117: 12 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 117: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se seznani z delom organov UO:
Ttk in PMS.
Ad. 7/Ad. 8
Koledar tekmovanj 2018/Merila 2018, Atletika 2018 – Strokovni program AZS za
l. 2018
Dr. A. Udovč je sporočil, da so vsa tekmovanja uspeli uspešno podeliti. Dveh tekmovanj v
koledarju ni - Mnogoboja za vse kategorije v dvorani in Kvalifikacij za AP Slovenije.
Na podlagi izkušnje iz lanskega leta so imeli sestanek s Hrvaško atletsko zvezo in se
dogovorili za skupno organizacijo mnogoboja, ki bo nekje v bližini Zagreba in tekmovanja
v krožnih tekih v dvorani, ki bo v Zagrebu.
V. Kevo je izpostavil/predstavil naslednje točke:
-

ponesrečen urnik na kongresu ZATS; udeležba na predavanju dr. A. Udovča in V. Keva
je bila zelo slaba,
datum za doseganje norm, specifika SP v dvorani (trenutno ima normo samo L.
Janežič); poleti sledi EP v Berlinu,
ocenjuje, da bo leto 2018 logistično manj zahtevno kot letošnje (vsa tekmovanja so v
Evropi),
Strokovni program AZS za leto 2018 bo v celoti pripravljen in predstavljen na naslednji
seji UO.

M. Kranjc je dodal, da so merila ostala v večini nespremenjena. Omenil je skrajšanje roka
za doseganje norm, za normo veljajo rezultati 2017.
Dr. B. Dular je postavil vprašanje, zakaj zaostrujemo merila, ki jih postavlja EA. Strokovni
svet je namreč zavzel stališče, da norme veljajo samo v tekočem letu. Enako se strinja z
njim D. Prezelj in G. Istenič., ki pravijo naj si ne zapiramo vrat.
S. Rozman je odvrnil, da se strinja s SS in verjame, da bo v primerih, ko bo nekomu
zmanjkal 1 cm ali 1 stotinka do dosežene norme v tekoči sezoni, je pa normo dosegel v
pretekli sezoni, tekmovalca vseeno uvrstili v reprezentanco.
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Glasovanje o predlaganem sklepu št. 118: 12 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 118: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se seznani s Koledarjem tekmovanj
za leto 2018.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 119: 12 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 119: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se seznani z Merili 2018.
Ad. 9
Prestopi 2017/2018 (J. Luxa, A. Horvat, T. Ulčar, A. Simončič)
Mag. D. Dejan je na kratko podal informacije glede prestopov.
J. Luxa je letos zavrnil nastop za SLO reprezentanco in bo naslednje leto tekmoval za
Italijo.
Anita Horvat je prestopila iz AD Mass v AK Velenje.
G. Istenič je kot predsednik AD MASS predstavil nastalo situacijo. Z. Peternelj je pojasnil,
da je komisija za registracijo sprejela sklep na podlagi predložene dokumentacije in
skladno s pravilnikom potrdila prestop. T. Šarf je prav tako potrdil navedbo Z. Peternelja.
G. Istenič je dodal, da je imela A. Horvat pogodbo z društvom, kjer je navedeno, da mora
atlet, ki bo prestopil, plačati pogodbeno kazen.
M. Steiner predstavil še vidik AK Velenje. Dejal je, da je klub poravnal vse obveznosti. Če
pa ima atlet s prejšnjim klubom še odprte obveznosti, mora to ostati na relaciji atlet in
klub (A. Horvat in AD MASS) in ne društvo – klub (AD MASS in AK Velenje).
S. Rozman je opozoril na problematiko zadrževanja denarja pri izplačilu zadnjega obroka
atletom (primer Tina Šutej). Letos je bil ta izplačan v novembru po prestopnem roku.
Dogaja se namreč, da nekateri klubi sedaj zadržujejo denarna sredstva, ki jih je AZS
namensko nakazala klubu za atleta.
Č. Špacapan je dejal, da je bil prestop izpeljan korektno. Pogodba med klubom in atletom
je njuna stvar.
Mag. P. Feguš je predlagal, da se naj AZS vmeša s pomočjo arbitražnega postopka.
D. Prezelj je dodal, da so nekaj kriteriji za prestop, drugo pa obveznosti atleta do kluba.
Predlagal je, da mora komisija za registracijo v prihodnje upoštevati tudi ta vidik.
G. Istenič je zaključil, da nobeden ni silil atleta, da podpiše pogodbo. A. Horvat je vedela,
da obstajajo obveznosti, ko je prestopila v drug klub. Glede T. Šutej je dejal, da AD MASS
ne zadržuje njenih sredstev, ampak je zadnji obrok, ki ga je nakazala AZS, pokompenziral
z odprtimi obveznostmi, ki jih ima T. Šutej do AD Mass.
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Tilen Ulčar, Aneja Simončič
S. Rozman je dejal, da gre za čisto zlorabo pravilnika in to je AD MASS izkoristil. Obstajata
samo 2 prestopna roka (spomladanski in jesenski rok). Atleti so bili res brez kluba, vendar
so bili še vedno registrirani.
G. Istenič je odgovoril, da je bilo takšnih prestopov do l. 2017 25. Se pa strinja, da je
Pravilnik o registraciji atletov iz leta 2001 in je tog ter ga je potrebno narediti življenjskega.
Če se 2 kluba strinjata glede prestopa, ne vidi ovir pri izpeljavi tega.
T. Šarf je dejal, da se je komisija potrudila in glede na vse okoliščine sprejela sklep v skladu
s pravilnikom. Strinjal se je, da je potrebno pregledati in revidirati akte AZS.
Dr. B. Dular je dodal, da je obveznost vodij komisij, da pregledajo, revidirajo in po potrebi
spremenijo akte posameznih komisij.
Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se seznani s problematiko posameznih prestopov
in sprejme naslednje sklepe:
Sklep št. 120: Komisija pripravi predlog novega Pravilnika o registraciji atletov in ga
posreduje statutarni komisiji.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 120: 12 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 121: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrdi prestop J. Luxa v italijanski
klub.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 121: 12 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 122: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje, da se glasovanje o
pritožbi AD MASS (prestop A. Horvat) prestavi za 14 dni.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 122: 11 članov je glasovalo za in 1 proti (S. Rozman).
Sklep št. 123: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje prestop T. Ulčarja in A.
Simončič.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 123: 12 članov je glasovalo za in 0 proti.
Ad. 10
Dvojne registracije
Mag. D. Dokl je predstavil situacijo z atleti, ki bodo registrirani za društva/klube v SLO v
skladu s Pravilnikom o registraciji (dvojna registracija).
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 124: 12 članov je glasovalo za in 0 proti.
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Sklep št. 123: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se seznani s problematiko dvojne
registracije in dopušča možnost dvojne registracije.
D. Olaj se je pridružil seji UO.
Ad. 10
Potrditev nove sestave Izvršnega odbora Združenja za gorske teke
T. Šarf po 25 letih prepušča vodenje Združenja za gorske teke Dušanu Papežu.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 124: 13 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 124: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se seznani in potrdi novo sestavo
IO ZzGT.

Ad. 12
Predlogi in pobude članov Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije
Dr. B. Dular je izpostavil, da je potrebno pripraviti Pravilnik o finančnem in materialnem
poslovanju AZS.
G. Istenič je opozoril, da se bo kmalu iztekla pogodba direktorja mag. D. Dokla.
D. Prezelj je predlagal, da se Tino Murn Demšar imenuje za predsednico Komisije za
mediacijo in arbitražo.
P. Feguš je predlagal, da se v PMS sprejme novo članico odvetnico Ano Kričej.
M. Kranjc je izpostavil, da je Nejc Pleško dobil štipendijo OKS. Po pogodbi bi moral del
sredstev dati AZS. Predlagal je, da mu tega denarja ni potrebno dajati AZS oz. se mu ta
denar vrne nazaj.
Prav tako je mnenja, da bi moral denar, ki ga atleti zaradi neizpolnjevanja vseh obveznosti
ne dobijo v celoti, ostati v fondu za atlete.
Ad. 13
Razno
Seji se je pridružil predsednik R. Dobnikar, ki je pozdravil vse prisotne in se še enkrat
opravičil za svoj izostanek.
Seja se je zaključila ob 19.20.
Zapisnikar: Nejc Jeraša

Podpredsednik AZS:
dr. Marjan Hudej, l.r.
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