ZAPISNIK
15. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je bila v torek, 5. marca
2019 ob 16:30 uri, v prostorih Atletske zveze Slovenije (Letališka cesta 33 C, Ljubljana).
Prisotni: Roman Dobnikar, Stane Rozman, dr. Marjan Hudej, mag. Primož Feguš, Črtomir
Špacapan, Dušan Papež, Vladimir Kevo, dr. Andrej Udovč, Albert Šoba, dr. Boris Dular,
Uroš Verhovnik, Marjan Štimec.
Opravičeno odsotni: Aleš Cantarutti, Jan Žumer, Dušan Olaj, Dušan Prezelj, Tomo Šarf,
Anton Noner.
Zaposleni pisarne Atletske zveze Slovenije: mag. Dejan Dokl, Zdravko Peternelj, Marija
Šestak, Nejc Jeraša.
Ostali prisotni: Janez Aljančič, Gregor Istenič, Irena Vodušek in Snežana Lovrenčič (rač.
servis Proevent), Jože Zidar (STA).
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. Predlagan je bil naslednji
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Potrditev dnevnega reda 15. redne seje UO AZS. – R. Dobnikar
Potrditev Zapisnika 14. redne seje. – R. Dobnikar
Pregled dela pisarne od 14. seje UO. – mag. D. Dokl
Predlog Poročila AZS z zaključnim finančnim poročilom za leto 2018. – mag. D. Dokl
Plan AZS za leto 2019 – R. Dobnikar, mag. D. Dokl
Merila 2019 in Atletika 2019. – V. Kevo, M. Šestak
Predstavitev pogodb za 2019. – mag. D. Dokl, V. Kevo
Potrditev ''Pravilnika o registracijah in prestopih atletov in atletinj'' ter ''Pravilnika
o finančno materialnem poslovanju AZS''. – dr. B. Dular
9. Pregled dela MPS od 14. seje UO. – mag. P. Feguš
10. Predstavitev predloga uvedbe Atletske lige. - M. Šestak, mag. D. Dokl
11. Predlogi in pobude članov Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.
12. Razno.
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Ad. 1
Potrditev dnevnega reda 15. redne seje UO AZS
R. Dobnikar je predstavil predlagani dnevni red. Dejal je, da je danes z nami tudi Jože
Zidar (STA), ki bo pomagal pri predstavitvi ideje o ponovni oživitvi mednarodne atletske
lige, zato je predlagal, da prestavimo 10. točko dnevnega reda na začetek.
Dr. B. Dular je ponovno predlagal, da naj bodo na naslednjih sejah vsa poročila skupaj pod
točko razno, torej za pomembnejšimi, vsebinskimi točkami.
Drugi člani UO niso imeli pripomb o dnevnem redu, zato ga je dal na glasovanje.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 195: 11 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 195: UO AZS sprejema predlagani dnevni red 15. redne seje UO AZS.
Ad. 2
Potrditev Zapisnika 14. redne UO
Dr. B. Dular je dejal, da je potrebno v zapisniku popraviti datum oddaje predlogov
sprememb za Pravilnik o registracijah in prestopih atletov in atletinj ter Pravilnik o finančno
materialnem poslovanju AZS, in sicer na 15. 12. 2018 (sedaj v zapisniku 31.12.2018).
R. Dobnikar je povedal, da je pripombe na zapisnik pisno posredoval D. Prezelj in bodo
vključene v zapisnik.
Ostalo člani UO niso imeli pripomb na zapisnik, zato ga je R. Dobnikar dal na glasovanje.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 196: 11 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 196: UO AZS sprejema Zapisnik 14. redne seje UO s predlaganimi popravki.
Ad. 10
Predstavitev predloga uvedbe Atletske lige 2019
R. Dobnikar je dal besedo J. Zidarju in M. Šestak, da predstavita predlog Mednarodne
atletske lige (MAL) 2019.
16.48 se je pridružil A. Šoba
J. Zidar je na kratko predstavil predlog Mednarodne atletske lige 2019. Dejal je, da je liga
v podobni obliki v preteklosti že obstajala. Gre za povezavo že obstoječih mitingov v ligo,
poleg Atletskega pokala in Državnega članskega prvenstva. Pojasnil je prednosti takšne
lige - večja prepoznavnost atletskih tekmovanj, možnost doseganje norm po novih
kriterijih, večje zanimanje medijev in sponzorjev, večja možnost trženja…
Nadaljevala je M. Šestak. Najprej je pohvalila uspešen nastop reprezentance na EP v
Glasgowu. Izpostavila je, da kot bivša atletinja vidi veliko prednost lige v tem, da bodo
imeli atleti možnost tekmovanja na domačih tleh. Z uvedbo lige bi zagotovo tudi dvignili
nivo vseh tekmovanj. Na kratko je predstavila tudi predlog sistema točkovanja.
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N. Jeraša je predstavil, kakšen je predlog prispevka AZS-ja pri MAL 2019. AZS bo
zagotovila denarni sklad za ligo - nagrade za posamezne miting (nagrade za top 8 atletov
oz. atletinj za posamezen miting) in nagrada za zmagovalce lige (za top 3 atlete in top 3
atletinje). AZS bo pokrila tudi strošek meritev, strošek livestream-a vseh tekmovanj ipd.
J. Aljančič je pozdravil idejo. Izpostavil pa je, da moramo tudi stroko in atlete seznaniti s
pravili in prednostmi lige.
Dr. B. Dular je izpostavil, da je škoda, da nismo o predlogu že seznanili pristojne Ttk, da
bi tudi že oni pred sejo UO podali svoje mnenje.
Dr. A. Udovč je dodal, da bi morala Ttk prva dobiti predlog v predogled, kajti oni tudi
najbolj vedo, kaj je bilo dobro in kaj ne pri prejšnjih ligah.
A. Šoba je izpostavil, da je potrebno zagotoviti, da bo zastopanost po disciplini zadovoljiva.
Razmisliti in določiti je torej potrebno sistem, ki bo deloval.
S. Rozman je pozdravil idejo in je dejal, da Celje letos ne organizira mitinga, ampak ga
naslednje leto zagotovo bo, če bo liga zaživela.
Mag. P. Feguš se je strinjal s predlogom. Pomembno je, da se začne atletika ponovno
spremljati in gledati.
Dr. A. Udovč je predlagal, da je potrebno čimprej sklicati sestanek na to temo (TkK, AZS,
SS in organizatorji posameznih mitingov).
R. Dobnikar je glede na vso diskusijo ugotovil, da lahko nadaljujemo s predlogom projekta
in naročil, da M. Šestak skliče operativni sestanek z vsemi relevantnimi deležniki.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 197: 12 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 197: UO AZS se je seznanil predlogom uvedbe Atletske lige 2019 in obveže M.
Šestak, da v roku 1 tedna skliče sestanek z vsemi deležniki.
Ad. 4
Seznanitev s Predlogom poročila AZS z zaključnim finančnim poročilom za leto
2018
J. Zidar in M. Šestak sta ob 17.24 zapustila sejo.
I. Vodušek (računovodski servis Proevent) je na kratko predstavila način sodelovanja dela
med rač. servisom in AZS. Na kratko je predstavila sistem dela (od prejetje računa na AZS,
ažurnega knjiženja in na koncu plačila).
Nadaljevala je, da so izkazi za leto 2018 pripravljeni v skladu z Slovenskim računovodskimi
standardi. Skupni prihodki so se v primerjavi z letom 2017 povečali za cca 32 % in znašajo
1.152.982 €. Povečali so se tudi odhodki, in sicer za dobrih 35 % v primerjavi z letom 2017
in so znašali 1.102.327 €. Kar pomeni, da je presežek prihodkov nad odhodki v letu 2018
po plačilu davka na dohodek pravnih oseb znašal 47.278 €.
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Dodala je, da bomo morali zaradi višine prihodkov nad 1MIO € vse izkaze revidirati.
Ponudbe za revizijo so že pridobljene, izbrana je bila revizijska hiše glede na najugodnejšo
ponudbo.
Mag. D. Dokl je dejal, da je v poročilo dodal še vsebinsko poročilo (pojasnila k finančnim).
Nadaljeval je, da smo tudi v l. 2018 poslovali stabilno in smo ponovno po letu 2015 spet
presegli 1 milijon prometa. Planiramo, da bo financiranje s strani MIZŠ in FŠO letos ostalo
na enaki ravni, kot je bilo leta 2018.
R. Dobnikar je nadaljeval, da smo lahko ponosni, da smo stabilizirali zvezo in da sproti
poravnavamo svoje obveznosti in nimamo zapadlih obveznosti. Vesel je, da je bil izplačan
atletom že prvi obrok po pogodbi. Želi si, da bi s takšnim poslovanjem nadaljevali tudi v
prihodnje.
G. Istenič je dejal, da se je NO včeraj v polni zasedbi sestal skupaj z direktorjem. Skupaj
so pregledali poslovanje. Obstajajo določene postavke, za katere bodo potrebovali dodatna
pojasnila. Nato bodo podali končno poročilo.
Dr. B. Dular je mnenja, da poročila v takšni obliki ne smemo dati na skupščino. Ne strinja
se, da so člani UO dopolnjeno poročilo dobili šele na seji, saj o tej novi vsebini danes ne
morejo razpravljati. Dejal je, da ko UO sprejme poročilo, je namreč zanj tudi v celoti
odgovoren. Predlagal je, da se poročilo nadgradi in da se določene vsebine v poročilu
pravilno opredelijo, še posebej ker več vsebinskih zadev manjka. Imenovanje revizorja za
poslovanje AZS v letu 2018 pa mora predsednik AZS, glede na to, da so za to izpolnjene
zakonske zahteve, predlagati v izbor UO, saj je za to edini pristojen.
Č. Špacapan je dejal, da moramo vedeti, da je poročilo za nazaj (povzetek preteklega
poslovanja). Mora biti dobro in strokovno pripravljeno, ampak osredotočeni moramo biti
naprej, v prihodnost.
G. Istenič je izpostavil, da mora odpise osnovnih sredstev potrditi UO. Prav tako bi moral
UO izbrati tudi revizijo.
R. Dobnikar je dejal, da se strinja s predlogi in da bo končno poročilo z vsemi smiselnimi
dopolnitvami pripravljeno do naslednje seje.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 198: 12 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 198: UO AZS se je seznanil s Predlogom poročila AZS z zaključnim finančnim
poročilom za leto 2018 in sprejel sklep, da se ga vsebinsko dopolni in potem posreduje v
obravnavo in sprejem UO.
Ad. 5
Sprejem Plana AZS za leto 2019
R. Dobnikar je predstavil okviren plan za leto 2019. Dejal je, da v letu 2019 ponovno
planiramo prihodke nad 1 Mio € (1.083.710 €), odhodke pa 1.078.100 €. Izpostavil je, da
je planiranje zelo težko, ker še danes ne vemo, kaj bomo dobili od MIZŠ in FŠO za leto
2019.
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Mag. D. Dokl je dejal, da je plan pripravljen na podlagi poslanstva AZS, da zagotovi
optimalne pogoje atletom za trening in jim zagotovi udeležbo na mednarodnih
tekmovanjih. Glede uradne opreme Joma je dodal, da je želja AZS, da boljšim atletom ne
bo potrebno vračati opreme in jo bodo dobili že na prvi reprezentančni tekmi v trajno
uporabo.
Dr. B. Dular je izpostavil, da je potrebno, da ima finančni načrt tudi vsebinski del, kjer bo
definirana vsebina dela AZS in njenih organov ter za kakšne aktivnosti planiramo navedene
zneske porabiti.
A. Šoba je dejal, da smo to že na eni izmed preteklih sej sprejeli in še vedno ni bilo
narejeno.
Mag. D. Dokl je predlagal, da lahko to enostavno rešimo s standardiziranim obrazcem za
poročila in plane za vse komisije in delovna telesa.
V. Kevo je dejal, da ga žalosti, da se pogovarjamo samo o poročili in papirjih. AZS dela
dobro in iščemo pomanjkljivosti na papirju. Ukvarjajmo se raje s športom, atletiko.
Dr. B. Dular je izpostavil, da je v nasprotju s statutom, da je bil denar za atlete že kar
razdeljen in pogodbe podpisane, UO pa še vedno s tem ni bil seznanjen in tega še ni
sprejel. Že 4. decembra 2019 na zadnji seji UO je bilo predlagano, da se, če finančno
stanje to omogoča, izvedejo akontacije plačil za atlete v selekcijah. Bilo je dovolj časa, da
se zadeve pripravijo in predlagajo v potrditev UO. Enako se je strinjal A. Šoba.
Štimec je 18.20 zapustil sejo.
G. Istenič je dejal, da AZS deluje v javnem interesu in zato dobiva tudi javni denar. Zato
mora poslovati transparentno in upoštevati računovodske standarde, statut. AZS med
dvema skupščinama vodi UO, ki mora tudi sprejemati vse stvari.
R. Dobnikar je ponovno poudaril, da se tudi sam zavzema, da vse poteka v skladu s predpisi
in zakonodajo ter maksimalno v dobro atletike in atletov.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 199: 11 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 199: UO AZS je sprejel finančni del Plan dela AZS za leto 2019 s tem, da je
potrebno pripraviti tudi vsebinski del plana dela AZS in njenih organov v povezavi s
finančnim delom plana.
Dodatna točka:
Potrditev predloga sestave reprezentance za 15. Evropski pokal v metih,
Šamorin (SVK), 9.-10. marec 2019
Mag. D. Dokl je predlagal, da se na seji potrdi sestava reprezentance za 15. Evropski pokal
v metih, ki bo potekal 9. in 10. marca 2019 v Šamorinu (SVK).
Strokovni svet je predlagal reprezentanco v naslednji sestavi:
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Glasovanje o predlaganem sklepu št. 200: 11 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 200: UO AZS soglaša s sestavo reprezentance za nastop 15. Evropskem pokalu
v metih, ki bo potekal 9.-10. marca v Šamorinu (SVK).
Ad. 6
Sprejem dokumenta Atletika in Merila 2019
V. Kevo je na kratko predstavil dokument Atletika 2019, ki je nastajal v novembru in
decembru 2018. Večina stvari je bilo usklajenih že v lanskem letu. Izjema je bila edino
višina sredstev namenjenih za naše najboljše atlete – vrhunska in internacionalna selekcija
1 / 2, ki je bila usklajena v začetku letošnjega leta.
Kot je razvidno iz dokumenta je za podporo trenažnemu procesu športnikov v letu 2019
namenjenih slabih 250.000 € (pogodbe atletov, delovanje nacionalnih panožnih ekip,
priprave pred Evropskim pokalom v Varaždinu, organizacija kampa za mlade, tekmovanja
za doseganje norm).
Dejal je, da je seznam vseh selekcij z atleti in pripadajočimi zneski naveden v dokumentu.
Nadaljeval je s predstavitvijo dokumenta Merila 2019, kjer so definirane vse norme za
nastope na mednarodnih tekmovanjih v letu 2019.
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SS norm od EA in IAAF ni spreminjal, dodali so le, da se morajo norme doseči v tekočem
letu.
Letos je specifično tekmovanje EOF za mlajše mladince, ki je v domeni OKS-a. AZS ima na
razpolago samo 12 mest, se pravi 12 atletov ne glede na spol in od tega 1 tekmovalec na
disciplino. Norme za to tekmovanje je SS zelo zaostril, predvsem zaradi tega, ker je na
voljo le 12 mest.
Na Ekipnem EP v Varaždinu, ki bo letos drugi vikend v avgustu, je naš glavni cilj
reprezentance uvrstitev v 1. ligo atletske elite v Evropi. Pred tem tekmovanjem so
planirane tudi skupne priprave, s katerimi bomo reprezentantom omogočili čim boljše
nastope na tekmovanju.
Špacapan je ob 18.50 zapustil sejo.
G. Istenič je v imenu NO predlagal, da so sklepi SS glede sestave selekcij obrazloženi oz.
utemeljeni. S tem ne bo nobenega dvoma, pod kakšnim kriterijem se je kateri atlet uvrstil
v selekcijo.
A. Šoba je postavil vprašanje, kaj bomo naredili z Majo Mihalinec glede na njen uspeh na
EP. Zaradi poškodbe se namreč letos po kriterijih ni uvrstila v nobeno selekcijo.
Po diskusiji je R. Dobnikar predlagal, da UO zadolži SS, da ponovno presodi njihov predlog
glede nagrade oz. sklenitve pogodbe za Majo Mihalinec in svojo odločitev posreduje UO v
končno odločitev.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 201: 10 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 201: UO AZS je sprejel dokumenta Merila in Atletika 2019 s tem, da skladno s
statutom vse reprezentance na predlog strokovnega sveta imenuje Upravni odbor.
Ad. 8
Sprejem ''Pravilnika o registracijah in prestopih atletov in atletinj'' ter
''Pravilnika o finančno materialnem poslovanju AZS''
D. Papež je ob 19.05 zapustil sejo.
Glede na to, da UO ni več sklepčen, je P. Feguš predlagal, da se sedaj pregledajo še odprta
vprašanja glede teh 2 pravilnikov in se potem skliče korespondenčna seja, kjer se bosta
pravilnika sprejela.
Dr. B. Dular je dejal, da je komisija pri Pravilniku o finančno materialnem poslovanju AZS
vnesla 1 popravek. Predlagala je, da se črta navedba v 50. členu, ki se nanaša na vzajemni
sklad. :

»- gotovino, dvignjeno s TRR za namene iz 49. člena tega pravilnika in eventualno dnevni
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iztržek iz naslova pobrane članarine Vzajemnega posmrtninskega sklada.«
Nadaljeval je, da so bile pri Pravilniku o registracijah in prestopih atletov in atletinj
narejene naslednje spremembe in dopolnitve:
1. Dodani so nazivi zakona, pravil in predpisov (1. člen), s katerimi mora biti
pravilnik usklajen.
2. Ker tekmovalna licenca ni predpisana, njena uvedba pa terja veliko
administrativnega dela tako na zvezi kot v klubih, predlagamo, da določila o
tekmovalni licenci izločimo iz pravilnika. Glede na to se črtajo določbe o licenci v
1., 3., 6. ,19. in 24. členu.
3. V 6. členu so dodana določila, ki urejano način registracije atletov po daljšam
času nenastopanja oz. zaradi spremenjenih izjemnih okoliščin.
4. Dodana so določila (7. člen) o priznavanju rezultatov za dijake in študente v R
Sloveniji in tujini ter zaposlene v državni upravi na tekmovanjih, ki potekajo
skladna s pravili IAAF v okviru njihovih šolskih in študentskih tekmovanjih ali ko
nastopajo na tekmovanjih za delodajalca (policija, vojska).
5. Ob soglasju atleta in kluba o prenehanju članstva v klubu (9. člen) se lahko atlet
registrira za novi klub kadarkoli v letu, vendar največ enkrat v koledarskem letu.
6. Tuji državljani se lahko registrirajo (11. člen) za klub v Sloveniji ob pogoju
soglasja njegove nacionalne zveze in dovoljenju za stalno ali začasno prebivanje
v Sloveniji.
7. Postopki vezani na prestope in odškodnine atletov so usklajeni s 34. členom
Zakona o športu in razlago tega člena, ki jo je izdalo Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport (22.11.2018).
8. Opravljeni so redakcijski popravki.
Dr. B. Dular je zaključil, da po 14. seji UO (do 15.12.2018) s strani članov UO ni bilo
oddanih nobenih pripomb na pravilnika.
S. Rozman je dal pripombo na 2 člena v Pravilniku o registracijah in prestopih atletov in
atletinj. Prva je v 6. členu, in sicer »višja sila«. Po njegovih besedah je lahko višja sila za
prestop samo ukinitev kluba, ne more pa biti višja sila, da atlet preneha trenirati. Druga
pripomba je v 9. členu, in sicer bi v pravilniku pustil navedbo »v rednem prestopnem roku«
in ne »kadar koli v letu«.
R. Dobnikar se strinja s predlogi in predlaga, da se o obeh pravilnikih s pripombami odloča
na korespondenčni seji.
Ad. 9
Pregled dela MPS od 14. seje UO
Mag. P. Feguš je dejal, da smo v času od zadnje seje UO naredili 2 BB kampanji po
Sloveniji. Prva je bila ob koncu leta z Luko Janežičem, in sicer kot zahvala vsem
podpornikom. Druga je bila v okviru projekta RoadToGlasgow z Anito Horvat in Marušo
Mišmaš, in sicer kot napovednik za EP v Glasgowu. Dejal je, da bomo s takšnimi
kampanjami nadaljevali.
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Dodal je tudi, da smo uspeli pridobili tudi novega sponzorja - HSE in DEM.
Preostale točke dnevnega reda na seji niso bile obravnavane.
Seja se je zaključila ob 19.30.

Zapisnikar: Nejc Jeraša

Predsednik AZS:
Roman Dobnikar
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