ZAPISNIK
13. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je bila v ponedeljek, 15.
oktobra 2018, ob 16:30 uri, v prostorih Atletske zveze Slovenije (Letališka cesta 33 C,
Ljubljana).
Prisotni: Roman Dobnikar, Stane Rozman, dr. Marjan Hudej, Jan Žumer, mag. Primož
Feguš, Tomo Šarf, Dušan Prezelj, Črtomir Špacapan, Dušan Papež, Vladimir Kevo, dr.
Andrej Udovč, Albert Šoba, dr. Boris Dular.
Opravičeno odsotni: Anton Noner, Marjan Štimec, Uroš Verhovnik, mag. Aleš Cantarutti,
Dušan Olaj.
Zaposleni pisarne Atletske zveze Slovenije: mag. Dejan Dokl, Zdravko Peternelj, Marija
Šestak, Nejc Jeraša.
Ostali prisotni: Janez Aljančič, mag. Darjo Pungartnik, Rožle Prezelj, Janez Levec,
Snežana Lovrenčič.
Predsednik R. Dobnikar je pozdravil člane UO in ostale prisotne. Ugotovil, da je ob
začetku seje prisotnih 12 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.
2.
3.
4.

Potrditev dnevnega reda 13. redne seje UO AZS
Potrditev predloga za člana za IO OKS
Potrditev predloga za člana UO EAA
Potrditev Zapisnika 12. redne seje in Zapisnika 17., 18., 19. in 20.
korespondenčne seje UO
5. Poročilo pisarne AZS
6. Pregled finančnega poslovanja 1-7 in 1-8 2018
7. Izplačilo kilometrin od 15. 10. do 31. 12. 2018
8. Nagrade in priznanja AZS za 2018
9. Poročilo o delu Tehnično-tekmovalne komisije in predstavitev koledarja tekmovanj
za l. 2019
10. Poročilo o delu Strokovnega sveta in plan do konca l. 2018
11. Poročilo o delu Marketinško-poslovnega sveta in poročilo s kongresa ABAF
12. Obravnava in potrditev pravilnika o meritvah prog
13. Sprejem v članstvo AZS - Pomurski atletski klub Goričko
14. Predlogi in pobude članov Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije
15. Razno
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Ad. 1
Potrditev dnevnega reda 13. redne seje UO AZS
R. Dobnikar je predstavil dnevni red. Dejal je, da bi rad na seji obravnaval dve dodatni
točki, in sicer volitve za izvršni odbor OKS-a in volitve za za člana UO EAA. Predlaga, da
se na dnevni red dodajo 2 novi točki, in sicer nova točka 2. Potrditev predloga za člana
za IO OKS in nova točka 3. Potrditev predloga za člana UO EAA.
T. Šarf je izpostavil, da morajo biti takšne stvari že del poslanega dnevnega reda in ne
morejo biti takšne točke dodane kar na seji UO.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 172: 11 članov je glasovalo za in 1 član se je
vzdržal (T. Šarf).
Sklep št. 172: UO AZS potrjuje podan popravek predlaganega dnevnega reda 13. redne
seje UO AZS.
Ad. 2 Potrditev predloga za člana za IO OKS
R. Dobnikar je nadaljeval in je glede prve dodatne točke pojasnil, da bodo konec leta
volitve za izvršni odbor OKS-a. Dejal je, da se njega kot predsednika AZS-ja predlaga kot
kandidata za izvršni odbor OKS-a. Predlog je dal na glasovanje.
Glasovanje o predlogu: 11 članov je glasovalo za, 1 se je vzdržal glasovanja (T. Šarf).
Sklep št. 173: UO AZS potrjuje R. Dobnikarja kot kandidata AZS za izvršni odbor OKSa.
Ad. 3 Potrditev predloga za člana UO EAA
R. Dobnikar je nadaljeval, da se približujejo tudi volitve za EA Council. Dejal je da se kot
predsednik AZS ne bo kandidiral kot možen kandidat za člana UO EAA (saj ima izjemno
veliko dela s Slovensko atletiko in AZS na domačih tleh). Po različnih razgovorih
predlaga, da AZS za kandidata za EA Council predlaga Rožleta Prezlja. Nato je predal
besedo R. Prezlju, ki se ja na kratko predstavil (bivši atlet, AŠ Rožle Prezelj, varuh
športnikovih pravic, pogodbeni sodelavec na IAAF-u…).
Ob 16.53 se je pridružil dr. B. Dular.
Dr. M. Hudej je predlagal, da naj najprej komentira predlog častni član AZS J. Aljančič. J.
Aljančič je dejal, da mora kandidat, ki ga bo AZS podprla, povezovati EA in AZS ter
prenašati informacije. Glede na povedano in predstavitev se strinja s predlogom
kandidata. Enakega mnenja sta bila tudi dr. B. Dular in dr. M. Hudej.
V. Kevo je dodal, da bi morali najprej dati priložnost obema podpredsednikoma. R.
Dobnikar je dejal, da se je pred tem že posvetoval z njima in nista soglašala, da bi
postala kandidata za člana UO EAA.
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T. Šarf je dejal, da je R. Prezelj mlad, izobražen in kot kaže tudi sposoben in ambiciozen.
Se pa ne strinja s procesom izbire. Ta točka bi morala biti na dnevnem redu in ne
predstavljena šele na začetku seje upravnega odbora.
Č. Špacapan je dejal, da je potrebno dati priložnost mladim in se strinja s predlogom.
Glasovanje o predlogu: 12 članov je glasovalo za, 1 se je vzdržal glasovanja (T. Šarf).
Sklep št. 174: UO AZS potrjuje R. Prezlja kot kandidata AZS za UO EAA.
Ob 17.13 je D. Papež je zapustil sejo.
Ad. 4
Potrditev Zapisnika 12. redne
korespondenčne seje UO AZS

seje

in

zapisnike

17.,

18.,

19.,

20.

A. Šoba je dejal, da še ni dobil odgovora glede podanega predloga o zmanjšanju kazni za
prepozno prijavo na tekmovanja. D. Dokl se je obvezal, da bo o predlogu obvestil dotično
komisijo, ki bo predlog obravnavala in bo o tem poročal na naslednji seji.
Ostali člani Upravnega odbora na zapisnike niso imeli pripomb, zato jih je dal R. Dobnikar
na glasovanje.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 175: 12 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 175: UO AZS potrjuje Zapisnik 12. redne seje in zapisnike 17., 18., 19. in 20.
korespondenčne seje UO.
Ad. 5
Poročilo pisarne AZS
Mag. D. Dokl je poročal o delu pisarne do oktobra. Dejal je, da je bil izplačan še zadnji,
peti obrok atletom. Dejal je, črpanje sredstev s strani MIZŠ in FŠO poteka po planu.
Zunaj je tudi že FŠO razpis za leto 2019, rok za oddajo je 12.11.2018.
R. Dobnikar je spregovoril tudi o kadrovski zasedbi v AZS (zaposleni, pogodbeni
sodelavci, plače ipd.). Predlagal je, da se pogodbenima sodelavcema M. Šestak in N.
Jeraši povečata plači, kar so člani UO tudi soglasno potrdili.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 176: 12 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 176: UO AZS se je seznanil s poročilom u delu pisarne AZS do oktobra 2018.
Ad. 6
Pregled finančnega poslovanja 1-7 in 1-8 2018.
R. Dobnikar je predstavil finančno poslovanje AZS 1-7 in 1-8 2018 (tabela s prikazom
poslovanja je bila poslana skupaj z vabilom na sejo UO). Pri prihodkih smo v obdobju 1-8
na 56% realizacije v primerjavi z letnim planom, največje odstopanje je pri črpanju
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sredstev od MIZŠ (trenutno smo na 32 %), kjer po besedah mag. D. Dokla vse poteka po
planu in smo v procesu oddajanja zahtevkov.
Pri stroških smo presegli plan pri TTK. Po besedah R. Dobnikarja gre za 2 neplanirana
seminarja tujih predavateljev.
Dr. B. Dular in J. Žumer sta izpostavila, da je velik razkorak pri članski kategoriji
(nastopi) in je še veliko sredstev ostalo neporabljenih.
A. Šoba je dejal, da morajo vse komisije pri poročilu za preteklo leto dodati tudi finančni
plan za naslednje leto, ki mora obvezno vsebovati tudi vsebinski komentar.
D. Prezelj je vprašal, koliko ima AZS zapadlih obveznosti. Predstavnica računovodskega
servisa S. Lovrenčič je odgovorila, da AZS sproti poravnava vse obveznosti in nima
neporavnanih zapadlih obveznosti.
Dr. D. Dular je dodal, da bo do naslednje seje UO narejen predlog finančno –
materialnega pravilnika.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 177: 12 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 177: UO AZS se je seznanil s finančnim poslovanjem AZS 1-7 in 1-8 2018.
Ad. 7
Izplačilo kilometrin od 15. 10. do 31. 12. 2018.
R. Dobnikar je zaradi dopustih razmer predlagal dvig kilometrine iz 0,18 €/km na 0,37
€/km za obdobje od 15. 10. 2018 do 31. 12. 2018.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 178: 12 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 178: UO AZS na predlog predsednika zaradi dopustnih razmer, ki jih
izkazujejo medletni finančni rezultati, potrjuje dvig kilometrine na 0,37€/km od 15. 10.
2018 do 31. 12. 2018.
Ad. 8
Nagrade in priznanja AZS za 2018.
S. Rozman je dejal, da je bil 1. oktobra 2018 poslan poziv na vse klube za predloge
kandidatov za nagrade in priznanja.
Prav tako je bil poslan tudi poziv za Bloudkove nagrade. Dodal je, da bo Marjana Lubej
predlagana za Bloudkovo nagrado s strani AD Kladivar. UO AZS se je soglasno strinjal s
predlogom.
Rok za oddajo predlogov je petek, 19.10.2018.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 179: 12 članov je glasovalo za in 0 proti.
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Sklep št. 179: UO AZS se je seznanil z predlogom Komisije za nagrade in priznanja.
Predlagane kandidate bo UO potrdil na naslednji redni ali dopisni seji.
R. Dobnikar je 17.49 zaradi
podpredsedniku dr. M. Hudeju.

obveznosti

Ad. 9
Poročilo o delu Tehnično-tekmovalne
tekmovanj za l. 2019.

zapustil

sejo

komisije

in

in

predal

vodenje

predstavitev

seje

koledarja

Dr. A. Udovč je dejal, da je TtK opravila analizo sezone. Na sestanek je povabila tudi
predstavnike atletskih klubov. Predlog koledarja tekmovanj za leto 2019 je pripravljen in
je bil poslan v razpravo na vsa društva in klube.
Dejal je, da bodo pripravili tudi priročnik za naslednjo tekmovalno sezono.
A. Šoba je izpostavil, da se spreminjajo pravila tekmovanj, točkovanj in norm. Dejal je,
da bi morali klubi dobiti jasno in natančno informacijo o spremembah in novostih. Dal je
pobudo, da je potrebno na kongresu ZATS te zadeve predstaviti in pojasniti.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 180: 11 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 180: UO AZS se je seznanil s Poročilom o delu Tehnično-tekmovalne komisije
in koledarjem tekmovanj za l. 2019.
Ad. 10
Poročilo o delu Strokovnega sveta in plan do konca l. 2018.
V. Kevo je poročal o delu SS. Izpostavil je, da je bilo zaradi mednarodnega koledarja (SP
v Dohi konec septembra l. 2019) težko pripraviti koledar tekmovanj, ker so se morala
naša tekmovanja enostavno prilagoditi mednarodnim.
Dr. M. Hudej je dal poročilo na razpravo. Razprave ni bilo.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 181: 11 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 181: UO AZS se je seznanil s Poročilom o delu Strokovnega sveta in planom
do konca l. 2018.
Ad. 11
Poročilo o delu Marketinško-poslovnega sveta in poročilo s kongresa ABAF.
Mag. P. Feguš je dejal, da si vsi želimo, da bi v letu 2019 imeli v Sloveniji močnejši
miting (npr. kot je bil EA Classic miting v Velenju) in dejal, da moramo vse narediti, da to
željo realiziramo. Nadaljeval je, da je otvoritev pokrite krožne steze idealna za
organizacijo kakšnega tekmovanja.
V. Kevo je ob 18.08 zapustil sejo.
Dr. M. Hudej je dal poročilo na razpravo. Razprave ni bilo.
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Glasovanje o predlaganem sklepu št. 182: 10 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 182: UO AZS se je seznanil s Poročilom o delu Marketinško-poslovnega sveta
in poročilom s kongresa ABAF.
Ad. 12
Obravnava in potrditev pravilnika o meritvah prog
T. Šarf je dejal, da je pravilnik pripravljen in ga je potrebno samo potrditi.
Dr. M. Hudej dal pravilnik na glasovanje.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 183: 10 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 183: UO AZS je potrdil pravilnik o meritvah prog.
Ad. 13
Sprejem v članstvo AZS - Pomurski atletski klub Goričko
T. Šarf je dejal, da je klub predložil vso zahtevano dokumentacijo in iz njegove strani ni
zadržkov glede sprejema v članstvo AZS.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 184: 10 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 184: UO AZS se je seznanil z vlogo Pomurskega atletskega kluba Goričko za
sprejem v članstvo AZS in potrjuje sprejem kluba.
Ad. 14
Predlogi in pobude članov Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije
T. Šarf je dejal, da so imeli prejšnji vikend finale svetovnega pokala v GT (39. tek na
Šmarno Goro), o katerem je poročal tudi IAAF. Tekma je bila izpeljana brez zapletov,
zadovoljni so bili tudi z obiskom.
P. Feguš je dodal, da so takšne tekme idealna priložnost za promocijo in pridobivanje
sponzorskih sredstev.
Č. Špacapan je dejal, da je za naslednjo sejo potrebno pripraviti popis infrastrukture
(stadionov), da se pregleda in ugotovi trenutno stanje in naredi plan za prihodnost.
Dr. B. Dular je ponovno opozoril, da ni sprejemljivo, da so seje UO namenjene samo
sprejemanju poročil o posameznih zadevah brez drugih vsebinskih točk. Upravni odbor bi
glede na svojo funkcijo moral razpravljati o aktualnih vsebinskih vprašanjih na
posameznih področjih. Odgovorni za posamezna področja bi morali pripraviti izhodišča za
razpravo. Na vsaki seji UO bi morali obravnavati vsaj eno vsebinsko točko (npr.
posamezna strateška vprašanja razvoja atletike, razvoj tekmovalnih sistemov,
(so)delovanje klubov itd.). Za tako razpravo si mora UO vzeti tudi čas, vsaj uro ali dve
uri. Ni primerno, da se člani UO pritožujejo, da so seje predloge in pričakovati, da bomo
imeli samo formalne seje, ki se hitro končajo. Odgovorni smo za vsebinsko delovanje
AZS.
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D. Prezelj je predlagal, da se vsa poročila obravnavajo v eni točki dnevnega reda.
Izpostavijo se samo poročila, kjer je kakšno vprašanje ali pripomba. Vse ostalo morajo
biti vsebinske točke.
Enako se strinja tudi A. Šoba.
S. Rozman je zaključil, da so uspešno organizirali Balkansko veteransko prvenstvo v
Celju. Tekmovanje je zelo dobro uspelo, zadovoljni so bili tudi z obiskom.
Ad. 15
Razno
D. Prezelj je dejal, da bi bil potreben ponoven sklic UO AZS, komisij in strokovnih služb
AZS za izdelavo strategije AZS.
Seja se je zaključila ob 18.33.

Zapisnikar: Nejc Jeraša

Predsednik AZS:
Roman Dobnikar
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