ZAPISNIK
12. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je bila v torek, 17. julija
2018 ob 16:30 uri, v prostorih Atletske zveze Slovenije (Letališka cesta 33 C, Ljubljana).
Prisotni: Roman Dobnikar (predsednik), Stane Rozman, dr. Marjan Hudej, Jan Žumer,
mag. Primož Feguš, Tomo Šarf, Dušan Prezelj, Črtomir Špacapan, Albert Šoba, Dušan
Papež
Opravičeno odsotni: Anton Noner, Marjan Štimec, Uroš Verhovnik, dr. Boris Dular, dr.
Andrej Udovč, Aleš Cantarutti, Vladimir Kevo, Dušan Olaj
Zaposleni pisarne Atletske zveze Slovenije: Dejan Dokl, Nejc Jeraša
Ostali prisotni: Janez Aljančič
Predsednik R. Dobnikar je pozdravil člane UO in ostale prisotne. Ugotovil, da je ob
začetku seje prisotnih 10 od 18 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 12. redne seje UO AZS. – R. Dobnikar
2. Potrditev Zapisnika 11. redne seje in Zapisnika 16. korespondenčne seje UO. – R.
Dobnikar
3. Razdružitev solastnine - poslovnih prostorov, ki jih uporablja AZS. - Mag. P. Feguš
4. Oprema JOMA – predstavitev nove kolekcije. – N. Jeraša
5. Predlogi in pobude članov Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.
6. Razno.

Ad. 1
Potrditev dnevnega reda 12. redne seje UO AZS.
R. Dobnikar je predstavil dnevni red. Pripomb ni bilo, zato ga je dal na glasovanje.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 166: 10 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 166: UO AZS potrjuje predlagani dnevni red 12. redne seje UO AZS.
Ad. 2
Potrditev Zapisnika 11. redne in 16. korespondenčne seje UO AZS.
Na podane zapisnike člani Upravnega odbora niso imeli pripomb, zato ga je dal R.
Dobnikar na glasovanje.
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Glasovanje o predlaganem sklepu št. 167: 10 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 167: UO AZS potrjuje zapisnik 11. redne in 16. korespondenčne seje UO.
Ad. 3
Razdružitev solastnine - poslovnih prostorov, ki jih uporablja AZS
P. Feguš je predstavil trenutno situacijo s poslovnimi prostori AZS. Dejal je, da smo s
strani stečajnega upravitelja, ki vodi stečaj podjetja Gradis skupina G d. d. - v stečaju,
dobili predlog za razdružitev solastnine - poslovnih prostorov, ki jih uporablja AZS. Sedaj
je AZS namreč 30 % (delež 1503/5000) solastnica dveh prostorov (št. 1730-2266-31 in
1730-2266-32), na obeh prostorih je vpisan kot solastnik tudi Gradis skupina G d.d. v
deležu 3497/5000. Predlog stečajnega upravitelja je, da bi AZS postala 100 % lastnica
prostora 1730-2266-31, ki ga je AZS dejansko kupila in ga tudi ves čas uporablja. Gradis
skupina G d.d. pa bo postala 100 % lastnica prostora 1730-2266-32, ki ga AZS tudi
dejansko nikoli ni uporabljala.
D. Prezelj je dejal, da je moralo biti ob nakupu vse pravno formalno rešeno, ker smo
dobili za nakup tudi kredit pri banki. P. Feguš je dejal, da je iz kupoprodajne pogodbe
razvidno, katere prostore je AZS takrat kupila, vendar še to ni bilo katastrsko in
zemljiško urejeno (sedaj smo solastniki 2 prostorov, morali pa bi biti 100 % lastniki
enega prostora, ki smo ga dejansko kupili in ga tudi uporabljamo).
D. Prezelj je postavil vprašanje, kaj se bo zgodilo s kletjo, ki je glede na dokumentacijo
del prostora 1730-2266-32. P. Feguš je odvrnil, da AZS glede na kupoprodajno pogodbo
ni nikoli kleti kupila, dobila je samo pravico souporabe skupnih prostorov, ki se nahajajo
v kleti (skupni del kleti). Predlagal je, da se gre po zaključku seje pogledati v spodnje
prostore, da dejansko vidimo, kje so ti kletni prostori.
R. Dobnikar je predlagal, da se oblikuje delovna skupina, ki jo sestavljajo P. Feguš
(vodja), D. Prezelj, M. Hudej in D. Dokl. Skupina bo skupaj še enkrat pregleda vso
dokumentacijo in predlagala ustrezen sklep/rešitev.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 168: 10 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 168: UO se seznani s predlogom stečajnega upravitelja, ki vodi stečaj podjetja
Gradis skupina G d. d. - v stečaju, za razdružitev solastnine - poslovnih prostorov, ki jih
uporablja AZS. Člani UO potrjujejo oblikovanje delovne skupine v sestavi P. Feguš
(vodja), D. Prezelj, M. Hudej in D. Dokl, ki bo oblikovala predlog sklepa za sejo UO.
Ad. 4
Oprema JOMA – predstavitev nove kolekcije.
N. Jeraša je članom UO razdelil tiskano verzijo predstavitve uradne reprezentančne
opreme Joma za leto 2019 in 2020. Na kratko je predstavil glavne značilnosti nove
opreme (modeli, barve, logotipi).
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A.Šoba je pohvalil kolekcijo in izpostavil, da bi v kolekciji morale biti tudi vetrovke in
kratke hlače za prosti čas, ki bi jih atleti lahko nosili izven stadiona. N. Jeraša je odvrnil,
da imamo dovolj vetrovk na zalogi še iz letošnje sezone in jih bomo zaradi klasičnega
modela in enakih barv brez problema uporabljali v naslednjih 2 letih. Glede kratkih hlač
se je strinjal in dejal, da bo poslal povpraševanje na Jomo in jih tudi donaročil.
D. Prezelj je poudaril, da je potrebno že sedaj začeti delati na naslednji pogodbi in tudi
vzpostaviti komunikacijo s potencialnimi opremljevalci na naslednjih največjih
tekmovanjih (SP in OI).
T. Šarf je odvrnil, da je sedanja oprema Joma kvalitetna in je potrebno to sodelovanje
nadaljevati in ga v prihodnje nagraditi.
P. Feguš je dejal, da je potrebno staro opremo po zaključku sezone razdeliti med
tekmovalce.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 169: 10 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 169: UO AZS se seznani z novo kolekcijo opreme JOMA.
Ad. 5
Predlogi in pobude članov Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.
T. Šarf je dejal, da še sedaj UO AZS ni sprejel novega Pravilnika o meritvah dolžin prog
za cestne teke in tekmovalno hojo. Predlagal je, da se za naslednjo sejo pripravi točka
dnevnega reda vezana na to tematiko.
J.Žumer je izpostavil, da je bil datum Državnega prvenstva za člane neprimeren in so bili
zaradi tega tudi rezultati slabši (v tem času je potekalo tudi SP za starejše mladince na
Finskem). Predlagal je, da se naslednje leto najde termin, ki se ne bo prekrival z
najpomembnejšimi mednarodnimi tekmovanji.
S.Rozman je dejal, da je potrebno tekmovalni sistem posodobiti. Izpostavil je tudi, da je
potrebno pregledati naše tablice rekordov za mlajše člane (veliko je namreč rekordov, ko
imajo mladinci boljše rekorde kot mlajši člani).
A.Šoba je ponovno predlagal, da se zmanjša kazen za prepozno prijavo (sedaj je 60 €).
Dejal je, da se mora predlog poslati na obravnavo na Tehnično - tekmovalno komisijo.
Omenil je tudi, da je dobil informacijo s strani Hrvaške atletke zveze o uspešnem črpanju
sredstev na razpisih EU. Predlagal je, da se preveri, če obstajajo kakšni razpisi, kjer
lahko tudi AZS kandidira. Č. Špacapan se je obvezal, da bo do naslednje seje pregledal
razpise, ki so aktualni za AZS in jih predstavil na naslednji seji UO.
T.Šarf je omenil, da je AZS dobila e-pošto vezano organizacijo državnega prvenstva na
100 km. Dejal je, da jim do sedaj še nismo dali odgovora. R. Dobnikar je predlagal, da T.
Šarf pripravi odgovor in jim ga tudi pošlje.
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Ad. 6
Razno
P. Feguš je na koncu seje predlagal, da se gre še sedaj pogledati kletne prostore, ki jih
AZS trenutno uporablja.
Seja se je zaključila ob 17.55.

Zapisnikar: Nejc Jeraša

Predsednik AZS:
Roman Dobnikar
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