ZAPISNIK
14. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je bila v torek, 4. decembra
2018 ob 16:30 uri, v Dvoru Jezeršek (Zgornji Brnik 63, 4207 Cerklje na Gorenjskem).
Prisotni: Roman Dobnikar, Stane Rozman, mag. Primož Feguš, Dušan Prezelj, Črtomir
Špacapan, Dušan Papež, Vladimir Kevo, dr. Andrej Udovč, Albert Šoba, dr. Boris Dular,
Anton Noner, Uroš Verhovnik, Tomo Šarf, Dušan Olaj.
Opravičeno odsotni: Marjan Štimec, Aleš Cantarutti, Jan Žumer, dr. Marjan Hudej.
Zaposleni pisarne Atletske zveze Slovenije: Dejan Dokl, Zdravko Peternelj, Nejc Jeraša.
Ostali prisotni: Janez Aljančič, Gregor Istenič, Janez Levec (Proevent), Darjo Pungartnik,
Tomaž Jarc.
Predsednik R. Dobnikar je pozdravil člane UO in ostale prisotne. Ugotovil, da je ob začetku
seje prisotnih 11 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 14. redne seje UO AZS. – R. Dobnikar
2. Potrditev Zapisnika 13. redne seje in Zapisnika 21. dopisne seje UO. – R. Dobnikar
3. Pregled finančnega poslovanja 1-10. – R. Dobnikar, J. Levec
4. ''Pravilnik o registracijah in prestopih atletov in atletinj'' v razpravo in potrditev. – dr.
B. Dular
5. ''Pravilnik o finančno materialnem poslovanju AZS'' v razpravo in potrditev. – dr. B.
Dular
6. Zapisnik Skupščine ZATS 2018 v seznanitev. – U. Verhovnik
7. Obravnava prošenj za članstvo v AZS: DLT Filipides in Športno društvo GO ŠPORT. – T.
Šarf, mag. D. Dokl
8. Predlogi in pobude članov Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.
9. Razno.
Ad. 1
Potrditev dnevnega reda 14. redne seje UO AZS
R. Dobnikar je predstavil predlagani dnevni red. Člani UO niso imel pripomb o dnevnem
redu, zato ga je dal na glasovanje.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 187: 11 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 187: UO AZS potrjuje predlagani dnevni red 14. redne seje UO AZS.
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Ad. 2
Potrditev Zapisnika 13. redne seje in Zapisnika 21. dopisne seje UO
Člani Upravnega odbora (T. Šarf, D. Prezelj in B. Dular) so svoje dopolnitve zapisnika
poslali preko e-pošte pred sejo UO. Njihove dopolnitve so bile upoštevane pri oblikovanju
končnega zapisnika.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 188: 11 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 188: UO AZS potrjuje Zapisnik 13. redne seje in zapisnik 21. dopisne seje UO.
Ad. 3
Pregled finančnega poslovanja 1-10
R. Dobnikar je na kratko predstavil finančno poslovanje 1-10. Dejal je, da je zelo
zadovoljen s finančnim poslovanjem zveze in da smo prišli na enak nivo, kjer smo bili že
pred leti. S strani MIZŠ smo v letu 2018 dobili več sredstev kot lansko leto, pri FŠO smo
ostali skoraj na enaki ravni.
J. Levec (Proevent) je pripomnil, da je bilo veliko računov izstavljenih v novembru (računi
društvom, sponzorjem, MIZŠ, kongres ZATS). Dejal je, da bo računovodstvo v naslednjih
dneh pripravilo pregled finančnega poslovanja 1-11.
A.Šoba je vprašal, zakaj smo pri investicijah samo na 24 % realizacije. R. Dobnikar je
odvrnil, da smo pri postavljanju plana 2018 raje planirali previdno. Investicij letos ni bilo
toliko in zaradi tega je prišlo do takšnega odstopanja.
A.Šoba je nato postavil še eno vprašanje vezano na sredstva za nastope športnikov.
Zanimalo ga je, kako je možno, da smo na tej postavki samo na 52% realizacije. V. Kevo
mu je odgovoril, da je bilo kar nekaj nastopov sofinanciranih s stran EA oz. IAAF (kvote),
prav tako smo kar nekaj denarja privarčevali s pravočasnim nakupom letalskih kart.
D. Prezelj je postavil vprašanje vezano na črpanje dodeljenih sredstev s strani MIZŠ. Glede
na tabelo smo počrpali samo 55 % sredstev. D. Dokl je odvrnil, da smo z zadnjim
zahtevkom v novembru uspeli počrpati vsa dodeljena sredstva.
17.00 se je pridružil D. Olaj.
D. Prezelj je dejal, da se kategorizacija za športnike spreminja. Izrazil je zaskrbljenost,
kako bo to vplivalo na finance AZS. Olimpijskega razreda po novih kriterijih verjetno ne
bomo več dosegli.
17.04 se je pridružil S. Rozman.
V. Kevo je odvrnil, da situacija ni zaskrbljujoča. Dejal je, da v zadnjih letih dobivamo vedno
več sredstev strani MIZŠ.
B. Dular je pripomnil, da je potrebno naslednje leto bolj natančno planirati (dejansko na
podlagi projektov, aktivnosti).
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A.Noner je dejal, da ga veseli, da se ukvarjamo s sladkimi problemi. Dodal je, da je
pomembno, da planirane prihodke 100 % realiziramo, pri odhodkih pa ni potrebno, da jih
100% dosežemo.
R. Dobnikar je glede na trenutno finančno stanje pozval vse predsednike komisij, da
sporočijo glede potrebnih investicij znotraj njihovih komisij. Predlagal je tudi, da damo 300
€ vsakemu klubu ali društvu, ki je plačalo članarino.
G. Istenič je predlagal, da se glede na dobro finančno stanje lahko izplača del kredita.
D. Olaj je dejal, da je izplačilo klubom dobro ideja. Enako se je strinjal S. Rozman, da s
tem vrnemo klubom članarino, ki so jo plačali AZS.
P. Feguš se je tudi strinjal s predlogom. Dejal je, da bo sploh manjšim klubom to zelo
veliko pomenilo.
D. Prezelj je predlagal, da se lahko že tudi izplača prvi obrok atletom za naslednje leto.
17.11 se je pridružil U. Verhovnik.
R. Dobnikar je dejal, da bo plan za 2019 pripravljen takoj v začetku leta, ko bodo znani vsi
končni podatki za leto 2018. Vsi člani UO ga bodo dobili po e-pošti. Dodal je, da se
pripravljajo tudi pogodbe za atlete/trenerje za 2019.
B. Dular je pripomnil, da ni pravilno, da je v tabeli poleg realizacije 2016, plan 2017 in plan
2018. Morala bi biti realizacija 2016, realizacija 2017 in plan 2018.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 189: 14 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 189: UO AZS se je seznanil s finančnim poslovanjem AZS 1-10 in potrjuje
predlog R. Dobnikarja, da AZS vsakemu klubu ali društvu, ki je v letu 2018 plačalo
članarino AZS, nakaže 300 € za razvoj otroške Mini atletike v klubih.
Ad. 4
''Pravilnik o registracijah in prestopih atletov in atletinj'' v razpravo in potrditev.
B. Dular je dejal, da je osnutek pripravljen in je predlagal, da ga vsi člani UO preberejo in
pisno (po e-pošti) podajo pripombe oz. popravke.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 190: 14 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 190: UO AZS se je seznanil s Pravilnikom o registracijah in prestopih atletov in
atletinj in določi rok za oddajo pripomb do 15.12.2018.
Ad. 5
''Pravilnik o finančno materialnem poslovanju AZS'' v razpravo in potrditev.
B. Dular je dejal, da je pravilnik pripravljen in strokovno preverjen. Na kratko je predstavil
vse pomembnejše člene novega pravilnika. Dejal je, da je komisija skupaj s predsednikom
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vložila veliko truda, da ga je pripravila. Predlagal je, da ga vsi člani UO preberejo in pisno
(po e-pošti) podajo pripombe oz. popravke.
R. Dobnikar se je zahvalil D. Dularju in komisiji za pripravo pravilnika.
S. Rozman je dejal, da so v pravilniku preveč natančno definirani datumi in bomo imeli po
njegovem mnenju probleme pri realizaciji. Postavil je vprašanje: Kaj če razpis za MIZŠ oz.
FŠO ne bo pravočasno razpisan in bomo morali kljub temu sprejeti finančni plan? Predlagal
je, da vsi še enkrat natančno preberemo pravilnik in ne sprejemamo pravilnika s preveč
natančno definiranimi roki.
D. Olaj je pripomnil, da je prav, da so v pravilniku natančno definirani roki.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 191: 14 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 191: UO AZS se je seznanil s Pravilnikom o finančno materialnem poslovanju
AZS in določi rok za oddajo pripomb do 15.12.2018.
Ad. 6
Zapisnik Skupščine ZATS 2018 v seznanitev.
U. Verhovnik je dejal, da je zapisnik skupščine ZATS objavljen na spletni strani AZS. Na
kratko je predstavil letošnje delovanje ZATS-a. Dotaknil se je izobraževanja za trenerje v
tujini. Dejal je, da je bil tudi kongres ZATS uspešno izpeljan. Udeležilo se ga je 268
trenerjev. Zadovoljen je z dobrimi odzivi s strani trenerjev.
Predlagal je, da se finance za ZATS naslednje leto povečajo. Dejal je, da bi bilo prav, da bi
bile pobrane članarine in kotizacije prihodek ZATS-a.
B. Dular se je strinjal s predlogom.
U. Verhovnik je na kratko predstavil nov Zakon o športu (spremembe, novosti).
A.Šoba je nato podal 2 predloga. Prvi je ta, da bi se trenerske značke podeljevale
avtomatsko na podlagi določenih kriterijev (sedaj se značke podeljujejo na podlagi razpisa,
kjer mora klub predlagati trenerje, ki izpolnjujejo pogoje). Drugi predlog je sprememba
glasovanja za Atleta leta. Predlagal je, da bi bilo potrebno določiti kriterije, na podlagi
katerih bi določili najboljše (sedaj se najboljši določijo z glasovanjem).
T. Šarf je dejal, da je skoraj nemogoče vnaprej postaviti kriterije za vsa tekmovanja,
rezultate. Dejal je, da vedno pride do kakšne situacije, ki je v kriterijih ne moreš predvideti.
D. Olaj je dodal, da je čar vsega prav glasovanje in da je prav, da ljudje odločajo o
najboljših in ne avtomatski sistem.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 192: 14 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 192: UO AZS se je seznanil z Zapisnikom Skupščine ZATS 2018.
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Ad. 7
Obravnava prošenj za članstvo v AZS: DLT Filipides in Športno društvo GO ŠPORT.
T. Šarf je dejal, da je komisija preverila prošnji in oba društva izpolnjujeta pogoje za
včlanitev.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 193: 14 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 193: UO AZS po obravnavi prošenj odobri sprejem v AZS: DLT Filipides in
Športnemu društvu GO ŠPORT.
Ad. 8
Predlogi in pobude članov Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.
P. Feguš je dejal, da je AZS v od 9. do 13. novembra v Sloveniji gostila predsednika
Evropske atletske zveze g. Hansena, predsednika Balkanske atletske zveze g.
Karamarinova in predsednika Armenske atletske zveze ter še vedno aktualnega
evropskega prvaka v skoku v daljino g. Emmiyana. Poleg kongresa ZATS so si vsi ogledali
tudi prvo pokrito krožno atletsko stezo v Češči vasi. Nadaljeval je, da so se pogovarjali o
možnosti organizacije Balkanskega prvenstva za mlajše selekcije v Novem mestu in je
popolnoma realno, da bi lahko dobili organizacijo takšnega tekmovanja.
Ad. 9
Razno
J. Aljančič je dejal, da sta bila predsednik Evropske in Balkanske atletske zveze zelo
zadovoljna z obiskom v Novem mestu (otvoritev prve pokrite krožne atletske steze v
Sloveniji). Dodal je tudi, da je za AZS zelo pomembno dobro finančno poslovanje in je
vesel, da AZS ponovno dobro posluje. Na koncu je izpostavil, da je preteklo že 10 let (29.
november 2008) odkar smo se preselili v nove prostore in smo lahko ponosni, da smo
sedaj tudi lastniki teh prostorov.
Seja se je zaključila ob 18.32.

Zapisnikar: Nejc Jeraša

Predsednik AZS:
Roman Dobnikar
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