ZAPISNIK
11. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek, 29. marca
2018 ob 16:30 uri, v prostorih Atletske zveze Slovenije (Letališka cesta 33 C, Ljubljana).
Prisotni: Roman Dobnikar (predsednik), Stane Rozman, dr. Marjan Hudej, Vladimir Kevo,
Jan Žumer, mag. Primož Feguš, dr. Boris Dular, Tomo Šarf, Dušan Prezelj, Črtomir
Špacapan, Marjan Štimec, Uroš Verhovnik, Anton Noner, Albert Šoba.
Odsotni: dr. Andrej Udovč, Aleš Cantarutti, Dušan Olaj, Željko Puljič.
Zaposleni pisarne Atletske zveze Slovenije: mag. Dejan Dokl, Zdravko Peternelj, Marija
Šestak, Nejc Jeraša.
Ostali prisotni: Janez Aljančič, Gregor Istenič, Marina Zupančič, Darjo Zupančič, Tomaž
Jarc.
Predsednik R. Dobnikar je pozdravil člane UO in ostale prisotne. Ugotovil je, da je ob
začetku seje prisotnih 13 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 11. redne seje UO AZS. – R. Dobnikar
2. Potrditev zapisnika 10. redne seje in 14. ter 15. korespondenčne seje UO AZS.–
R. Dobnikar
3. Letno poročilo AZS 2017 z vključenim Zaključnim finančnim poročilom 2017. – R.
Dobnikar, M. Zupančič
4. Finančni plan za leto 2018 – R. Dobnikar, mag. D. Dokl
5. Poročilo o delu pisarne med 10. in 11. redno sejo. – mag. D. Dokl
6. Poročilo Nadzornega odbora za leto 2017. – G. Istenič
7. Poročilo o delu seje 1. Kolegija predsednika z dne 13. 3. 2017. – R. Dobnikar
8. Poročila s tekmovanj:
8.1
Poročilo vodje reprezentance SP v dvorani - Birmingham 2018. – mag. P.
Feguš
8.2
Poročilo vodje reprezentance EP(pokala) v metih, Leira (POR). - pripravil
L. Umek, poroča mag. D. Dokl
9. Poročilo o delu Marketinško-poslovnega sveta – mag. P. Feguš
10. Prijava na javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa na
državni ravni v RS v letu 2018 – mag. D. Dokl
11. Nagrada za prejemnico srebrne medalje SP Valencia 2007 – R. Dobnikar
12. Potrditev Priročnika za sezono 2018 s komentarjem.
13. Predlogi in pobude članov Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.
14. Dodatne točke in/ali razno:
- Potrditev sprememb in dopolnitev Pravilnika o izvajanju certificiranih meritev
dolžin prog za cestne teke in tekmovalno hojo.
- Letni načrt dela za leto 2018 (po sprejemu Finančnega načrta za l. 2018).
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Ad. 1
Potrditev dnevnega reda 11. redne seje UO AZS.
R. Dobnikar je predlagal, da najprej začnemo s 3. in 4. točko dnevnega reda, kjer bo
sodelovala tudi M. Zupančič (računovodstvo).
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 146: 13 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 146: UO AZS potrjuje predlagani dnevni red 11. redne seje UO AZS.
Ad. 2
Potrditev Zapisnika 10. redne in 14. ter 15. korespondenčne seje UO AZS.
D. Prezelj je predlagal spremembo zapisnika 10. redne seje UO vezano na imenovanje
ga. Tina Demšar za podpredsednico Komisije za mediacijo in arbitražo. V zapisniku je
namreč prišlo do tiskarske napake in je navedeno, da je bila ga. Demšar imenovana za
članico in ne podpredsednico omenjene komisije.
Sklep št.140 se glasi: UO AZS imenuje ga. Tino Demšar za podpredsednico komisije za
mediacijo in arbitražo.
Na ostale podane zapisnike člani Upravnega odbora niso imeli pripomb.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 147: 14 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 147: UO AZS potrjuje zapisnik 10. redne in 14. ter 15. korespondenčne seje z
upoštevanjem popravka zapisnika 10. redne seje UO glede imenovanja ga. Demšar za
podpredsednico Komisije za mediacijo in arbitražo.
Ad. 3
Letno poročilo AZS 2017 z vključenim Zaključnim finančnim poročilom 2017
R. Dobnikar je na kratko predstavil Letno poročilo AZS 2017 (tekmovanja/odprave,
priprave, najboljši rezultati, poročila vseh komisij itd.) in Zaključno finančno poročilo
2017. Obe gradivi sta bili tudi priloženi vabilu na sejo UO. Dejal je, da je bilo leto 2017
tudi s finančnega vidika zelo uspešno.
M. Zupančič je nato predstavila Računovodsko poročilo 2017. Na začetku je opozorila, da
je v poročilu 1 manjša, nepomembna napaka, ki jo bo vsebinsko popravila.
Dejala je, da smo se letos za razliko s preteklimi leti, poslovali s presežkom prihodkov
nad odhodki. Odpisali smo dogovorjeno iz preteklih let leto zaključili z 68.527,91€
presežka prihodkov nad odhodki. Izpostavila je tudi, da opreme Joma, katere smo prejeli
za cca. 33.000€, ni upoštevala med prihodke.
Predstavljeno je, da je MIZŠ v letu 2017 predstavljalo 44% prihodkov AZS, delež
prihodkov s strani IAAF in EA je padel na 7 %. Sponzorska sredstva so v letu znašala
198.827,89 €. V tem znesku ni bila upoštevana oprema Joma (cca 33.000 €) in donacije
s strani podjetij, ki smo jih dobili za izpeljavo projektov kot je bil Množični tek »Začni
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mlad in tekmuj pošteno«, EA Council meeting, Vseatletski vikend s prireditvijo Naj atlet
2017. Skupaj s temi sredstvi, znaša priliv sponzorstev in donacij v višini 240.000€.
16.52: pridružil se je Tomaž Jarc.
Nadaljevala je, da je bila inventura narejena in so bile vse manjkajoče in neuporabne
stvari odpisane.
B. Dular je postavil vprašanje glede zadnjega zahtevka za FŠO - koliko sredstev je bilo
na koncu odobrenih? D. Dokl pojasni, da je bilo odobrenih za 159.000€ sredstev iz
osnove programov D1 in D2 in ta so v celoti realizirana. Zadnji oddani zahtevki, v višini
23.000€, iz naslova projektov D3, D4, RR in Z, so bili že realizirani v višini čez 10.000 €,
potrudili pa se bomo počrpati še vsa preostala sredstva.
A. Šoba je povprašal, zakaj je je prišlo do odstopanja plana v primerjavi z realizacijo
2017. V. Kevo je dodal, da je prišlo do odstopanja pri atletih zaradi neizpolnjevanja
pogodbenih zavez (neudeležba na tekmovanjih ter nedoseganje rezultatov).
D. Prezelj je izpostavil, da bi moralo letno poročilo imeti tudi tabelarni del (plan in
realizacija). Vsaka večja odstopanja bi morala biti obrazložena.
17.30: pridružil se je Č. Špacapan.
A. Noner je predlagal, da se v poročilu omeni bistvena dejstva, zakaj je prišlo do
odstopanja (ni potrebno iti detajle). S tem se je strinjal tudi B. Dular - v poročilo je
potrebno dati bistvena pojasnila oz. dejstva.
S. Rozman je dodal, da je poročilo že sedaj na 50 straneh in ni potrebno, da bi bilo še
obsežnejše.
V razpravo se je vključil J. Aljančic in poudaril, da se že več let vleče neko blago
nezadovoljstvo nad delovanjem zveze. Po mnenju nekaterih, kar nekaj opravljenih nalog
s strani zaposlenih na AZS, naj ne bi dosegalo njihovih zahtevanih standardov. Prepričan
je, da zveza dela odlično ter da se je potrebno zavedati, da so za ogromen obseg
potrebnega vsakoletnega opravljenega dela, na zvezi zaposleni samo 4 ljudje, ki so kljub
temu dejstvu, s predanim delom, uspeli celostno doseči zelo dober rezultat.
B. Dular je ob 17.50 zaradi vnaprej napovedanih drugih obveznosti zapustil sejo.
M. Zupančič je dodala, da je AZS naredila rezultat tudi z optimizacijo stroškov in na
nerealiziranih rezultatih tekmovalcev.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 148: 13 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 148: UO AZS potrjuje Letno poročilo AZS 2017 z vključenim Zaključnim
finančnim poročilom 2017 in potrjuje, da se 68.527,91 € prenese v društveni sklad
zveze.
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Ad. 4
Finančni plan za leto 2018
R. Dobnikar je predstavil finančni plan AZS za leto 2018.
V. Kevo je povedal, da je vse planirano zelo natančno, tako za atlete kot tekme in
priprave.
A. Šoba je vprašal, če je celotna planska vrednost za l. 2018, ki je namenjena za atlete,
dejansko razdeljena s pogodbami med atlete. V. Kevo je pritrdil.
D. Prezelj je dodal, da bi moral biti plan narejen ne samo v številkah, ampak tudi
vsebinsko (kateri projekti spodajo pod katero točko). Tako poročilo za leto 2017 nima
tabelarnega dela, plan za 2018 pa nima tekstualnega dela. Plan 2018 mora temeljiti v
primerjavi z realizacijo 2017 in ne v primerjavi plan 2017:plan 2018. Posebej izstopa tč.5
Podpora sistemu, lani je bilo porabljeno 80.118eur, za letos pa je planirano 161.000eur.
Visoke so postavke marketing in promocija (25.000), poslovni klub (25.000) poraba v
lanskem letu 2.700eur in investicije (30.000).
A.Šoba je izpostavil, da je pri 5. točki (podpora sistemu) planirano zelo pavšalno in so
velike razlike med realizacijo 2017 in planom 2018.
R. Dobnikar je dodal, da bo sredi leta narejeno polletno poročilo in po potrebi tudi
rebalans.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 149: 13 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 149: UO AZS se seznani in potrdi finančni plan za leto 2018.
Ad. 5
Poročilo o delu pisarne v času med 10. in 11. redno sejo UO
D. Dokl je predstavil delo pisarne v tem obdobju (odprave na tekmovanja, prijava na
razpis na MIZŠ, tekoče delo).
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 150: 13 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 150: UO AZS se seznani s poročilom o delu pisarne v času med 10. in 11.
redno sejo UO.
Ad. 6
Poročilo Nadzornega odbora za leto 2017
Trije člani NO so na seji poslušali razlago o finančnem poročilu AZS.
Predsednik NO je dodal, da bodo 30. 3. sklicali korespondenčno sejo, kjer bodo celotno
poročilo pregledali in izdali sklep/potrditev o skladnosti poročila s Slovenskimi
računovodskimi standardi.
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Izpostavil je tudi, da mora poročilo v skladu s pravilnikom potrditi tudi Skupščina AZS.
Predlagal je, da se Skupščina skliče čimprej. Dodal je še, da bo celovito poročilo NO
predstavljeno na prihodnji Skupščini.
D. Dokl je izpostavil, da je v je bilo tokrat zahtevanih veliko več poročil v primerjavi z
lanskim letom in zaradi tega pisarna, v tej kadrovski zasedbi in z vsemi tekočim
obveznostim, ni bila zmožna pripraviti zahtevanega v polnem obsegu. Dodal je tudi, da je
vsled tega, predsednika NO oz. vse člane NO povabil v prostore AZS in jim ponudil
dostop do vseh dokumentov, podatkov, vendar je G. Istenič povabilo zavrnil s
pojasnilom, da želi vse zahtevane dokumente oz. poročila, prejeti po mailu.
G. Istenič je odgovoril, da je vsa poročila zahteval v skladu s pravilnikom. Za kvalitetno
delo namreč NO potrebuje informacije, da lahko pregleda ali je delovanje AZS potekalo
zakonito in v skladu s pravilnikom.
D. Dokl je povedal, da so člani NO tudi naprej vabljeni na vpogled v dokumente AZS, ki
jih potrebujejo za pregled zakonitosti delovanja in poslovanja AZS.
Č. Špacapan je zapustil sejo.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 151: 12 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 151: UO AZS se seznani s poročilom o delu Nadzornega odbora za leto 2017.
Ad. 7
Seznanitev z zapisnikom 1. seje Kolegija predsednika z dne 13. 3. 2017
R. Dobnikar je seznanil vse člane UO, da je letošnjem letu začel s kolegiji predsednika,
na katere so vabljeni vsi člani UO.
Na
•
•
•
•

kratko je predstavil vsebino 1. sestanka:
Pravilnik o finančno materialnem poslovanju
Zaključno poročilo 2017
Pravilnik o sponzorstvih
Strategija 2018-2028

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 152: 13 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 152: UO AZS se seznani z zapisnikom 1. seje Kolegija predsednika z dne 13.
3. 2017.

Ad. 8
8.1 Poročilo vodje reprezentance SP Birmingham 2018.
P. Feguš je kot vodja odprave na kratko predstavil poročilo. Izpostavil je, da mora vodja
odprave pravočasno priti na lokacijo, da lahko uredi vse tehnične stvari (dan prej ali
dovolj zgodaj). Dejal je, da bi morali atleti za tekmovanja v zimski sezoni, dobiti več
opreme.
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Predsednik je na podlagi predstavljenega poročila predlagal, da dobi L. Janežič nagrado v
višini 500 € za 7. mesto na SP v dvorani v Birminghamu, ki jo bo lahko porabil glede na
svoje potrebe (priprave, oprema ipd.).
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 158: 12 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 158: UO AZS potrdi nagrado za L. Janežiču v višini 500 € bruto za 7. mesto
na SP v dvorani v Birminghamu.
8.2 Poročilo vodje reprezentance EP(pokal) v metih Leiria 2018.
A. Šoba je predlagal, da se dopolni finančni del pri obeh poročilih (stroški celotne
odprave). Člani UO so se strinjali s predlogom. Obe poročili bosta dopolnjeni s finančnim
delom.
Sklep št. 153: UO AZS se seznani s poročili s SP Birmingham 2018 in EP v metih Leiria
ter se jih dodatno dopolni s finančnim delom poročila.
Ad. 9
Poročilo o delu Marketinško-poslovnega sveta v preteklem obdobju
P. Feguš je na kratko predstavil delo Marketinško-poslovnega sveta v preteklem obdobju.
Dejal je, da bi bilo dobro, da bi se povezali z eno marketinško, PR agencijo, ki bi nam
pomagala pri lobiranju na ravni večjih podjetjih.
A.Šoba je dejal, da takšna podjetja delajo za provizijo in da ne vidi problema glede
plačila provizije za pripeljanega novega sponzorja.
P. Feguš je dejal, da želi odobritev s strani UO, da se lahko začne MPS pogovarjati s
potencialnimi agencijami. Ko bo prišlo do neke finančne obveznosti, bo to predstavljeno
UO. Če bo to v nekih manjših okvirjih, bo lahko to potrdil sam predsednik. Če bo šlo za
večje zneske, bo zadeva šla na potrditev na UO.
R. Dobnikar je predstavil, da je sklepanje sponzorskih pogodb v teku in poteka po planu.
Dejal je, da je situacija na trgu zahtevna in se je potrebno boriti za vsak evro, hkrati pa
ponovno poudaril, da pričakuje kakršno-koli pomoč od vseh članov UO.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 154: 13 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 154:
2018.

UO AZS potrdi poročilo o delu Marketinško-poslovnega sveta za leto

Ad. 10
Prijava na javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa na
državni ravni v RS v letu 2018
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D.Dokl je predstavil prijavo na javni razpis na MIZŠ. Pojasnil je, s katerimi področji smo
kandidirali na razpisu. Dejal je, da bo takoj, ko bomo prejeli odločbe s strani ministrstva,
seznanil člane UO z višino odobrenih sredstev.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 155: 13 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 155: UO AZS se je seznanil s prijavo na javni razpis za sofinanciranje
izvajalcev letnega programa športa na državni ravni v RS v letu 2018.
Ad. 11
Nagrada za prejemnico srebrne medalje SP Valencia 2007
R.Dobnikar je predlagal, da se M. Šestak odobri posebna nagrada v višini 1000 eurov
bruto za doseženo 2. mesto v Valencii l. 2018 (zaradi dokazanega dopinga ene izmed
atletinj je namreč napredovala iz 3. na 2. mesto.)
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 156: 13 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 156: UO se strinja s predlogom predsednika, da se ga. Mariji Šestak in
trenerju odobri posebna nagrada v višini 1000 eurov bruto, zaradi dejstva, da je za nazaj
ugotovljena sprememba mesta (kolajne) v Valenciji l.2008.
Ad. 12
Potrditev Priročnika za sezono 2018 s komentarjem.
Z.Peternelj je predstavil potek dela pri nastajanju Priročnika za sezono 2018.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 157: 12 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 157: UO AZS potrjuje Priročnik za sezono 2018 s komentarjem.
Ad. 13
Predlogi in pobude članov Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.
Ni bilo pobud s strani članov UO.
Ad. 15
Razno (EP in člani UO, karte, pravilniki,…)
1. T.Šarf je sporočil, da je Pravilnik o izvajanju certificiranih meritev dolžin prog za
cestne teke in tekmovalno hojo že pripravljen in ga mora potrditi še samo UO. R.
Dobnikar bo na naslednjo korespondenčno ali redno sejo to točko uvrstil v potrditev
članom UO.
2. T. Šarf je še dodal, da pripravljajo spremembe glede Pravilnika o registraciji in
prestopih. Tu se je pojavilo vprašanje, konceptualna sprememba – ali sploh potrebujemo
prestopne roke? Predlog je, da bi lahko atlet kadarkoli enkrat na leto prestopil iz enega v
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drug klub, če se bi seveda s tem strinjali vsi deležniki (oba kluba in atlet). Jesenski rok
pa bi seveda še vedno ostal za tiste prestope, kjer bi bil problem pri soglasju vseh
deležnikov. S. Rozman je predlagal širšo razpravo na naslednji redni seji UO.
A. Šoba je izpostavil, da je kazen za zamujeno prijavo previsoka – 60 €. Predlagal je, da
se ta kazen zniža na 30 € in se da predlog spremembe na pristojni organ.
D. Dokl je izpostavil še problem glede prijav. Če se po zaključku prijav vidi, da v kateri
discipline ni dovolj prijav (min. 6 tekmovalcev), da bi lahko prva 2 uvrščena dobila
kategorizacijo, bi morali imeti mehanizem, ki bi omogočal naknadno prijavo tem
manjkajočim tekmovalcem. Dejal je, da za takšnega tekmovalca klub zagotovo ne bo
plačal 60 € za naknadno prijavo. V primeru, da bi bil ta znesek nižji, bi se zagotovo
posluževali tega.
Mnenje UO je, da se mora podpirati red. Se pa strinjajo, da je znesek relativno visok.
Zato člani UO predlagajo, da se da pobuda o znižanju kazni za naknadno prijavo na
pristojni organ.
S.Rozman je izkazal nezadovoljstvo z razpravo. Poudaril je, da je bilo po njegovem
preveč diskusije o poročilih in o podrobnostih ter, da se namesto prihodnosti
pogovarjamo vpredvsem o preteklosti. Na drugi strani je ostalo odprtih še kar nekaj
pomembnih vsebinskih stvari, ki se jih sploh nismo uspeli dotakniti (mednarodna Atletska
liga, več opreme za atlete za tekmovanja v zimski sezoni,…).
Seja se je zaključila ob 20.25.

Zapisnikar: Nejc Jeraša

Predsednik AZS:
Roman Dobnikar
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