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ZAPISNIK 

 

16. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek, 9. maja 

2019 ob 16:30 uri, v prostorih Atletske zveze Slovenije (Letališka cesta 33 C, Ljubljana). 

 

Prisotni: Roman Dobnikar, dr. Marjan Hudej, mag. Primož Feguš, Črtomir Špacapan, Dušan 

Papež, Vladimir Kevo, dr. Andrej Udovč, dr. Boris Dular, Uroš Verhovnik, Marjan Štimec, 

Dušan Prezelj, Tomo Šarf. 

 

Opravičeno odsotni: Aleš Cantarutti, Jan Žumer, Dušan Olaj, Anton Noner, Albert Šoba, 

Stane Rozman. 

 

Zaposleni pisarne Atletske zveze Slovenije: mag. Dejan Dokl, Zdravko Peternelj, Marija 

Šestak, Nejc Jeraša. 

 

Ostali prisotni: Janez Aljančič, Gregor Istenič. 

 

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. Ugotovitev sklepčnosti 16. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije 

(UO AZS). – R. Dobnikar 

2. Potrditev dnevnega reda 16. redne seje UO AZS.  – R. Dobnikar 

3. Potrditev Zapisnika 15. redne seje in zapisnikov 22., 23., 24. in 25. dopisne seje 

UO. – R. Dobnikar 

4. Poslovanje AZS 1-3 in delo pisarne. – R. Dobnikar,  mag. D. Dokl 

5. Seznanitev z odločbami FŠO in MIZŠ za leto 2019. – mag. D. Dokl 

6. Aktivnosti in problematika, ki jih trenutno obravnava Strokovni svet AZS. – V. Kevo 

7. Aktivnosti in problematika, ki jih trenutno obravnava Tehnično-tekmovalna 

komisija. – dr. A. Udovč 

8. Mednarodna atletska liga 2019; aktivnosti, pojasnila. – V. Kevo, M. Šestak, N. 

Jeraša 

9. Pregled dela MPS ter predstavitev projekta 'Klub navijačev in podpornikov AZS' in 

projekta 'Dan atletike'. – mag. P. Feguš, N. Jeraša 

10. Otroška atletika 2019 in sofinanciranje nabave opreme klubom. – U. Verhovnik  

11. Določitev vodja odprave za SP Doha 2019. – R. Dobnikar 

12. Sprejem Športnega društva Pohorje v AZS. – T. Šarf 

13. Predlogi in pobude članov Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije. 

14. Razno. 
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Ad. 1 

Potrditev dnevnega reda 16. redne seje UO AZS 

 

R. Dobnikar je predstavil predlagani dnevni red.  

 

G.Istenič je predlagal, da se na dnevni red doda dodatna točka glede poslane pritožbe 

Barbare Špiler, ki je bila posredovana v obravnavo članom UO. 

 

R. Dobnikar je odvrnil, da je ta točka že vključena v dnevni red in se bo obravnavala pod 

točko 6 - Aktivnosti in problematika, ki jih trenutno obravnava Strokovni svet AZS. Članom 

UO je bila razdeljena tudi pritožba Barbare Špiler. 
 
Drugi člani UO niso imeli pripomb o dnevnem redu, zato ga je dal na glasovanje. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 207:  11 članov je glasovalo za in 0 proti. 

 

Sklep št. 207: UO AZS sprejema predlagani dnevni red 16. redne seje UO AZS.  

 

 

Ad. 2 

Potrditev Zapisnika 15. redne seje in zapisnikov 22., 23., 24. in 25. dopisne seje 

UO 

 

B. Dular je dejal, da se mora osnutek zapisnika v skladu s poslovnikom o delu UO poslati 

članom UO v roku 3 dneh po seji. Moramo se držati rokov, kajti sedaj traja to predolgo. 

Enako velja za korespondenčne seje. Po zaključku vsake seje mora UO v predpisanem roku 

prejeti zapisnike, kajti brez zapisnikov člani UO ne morejo vedeti ali so bili sklepi 

korespondenčne seje sprejeti ali zavrnjeni. Korespondenčne seje morajo biti sklicane na 

delovni dan in ne v petek zvečer z enodnevnim rokom za glasovanje. Če se že mora seja 

sklicati na takšen dan, mora biti rok za glasovanje daljši – 2 oz. 3 dni.  

 

T.Šarf je strinjal z B. Dularjem in dejal, da je neprimerno na korespondenčni seji glasovati 

o pomembnejših zadevah, kot je npr. sprejem letnega poročila, ampak se morajo takšne 

zadeve sprejemati na redni seji UO.  

 

D.Prezelj je dodal, da smo v preteklosti zaradi lažjega planiranja imeli že na začetku leta 

plan vseh sej UO.   

 

B. Dular je dejal, da je pripravljen narediti redakcijske popravke zapisnikov 

korespondenčnih sej (dnevni red, sklep, obrazložitev sklepa). 

 

R.Dobnikar se je strinjal s pripombami in je dejal, da bodo upoštevane. Nadaljeval je, da 

bo plan vseh sej UO v letu 2019 pripravljen in posredovan za zapisnik. 

 

Plan sej UO v letu 2019: 

1) 5.3.2019 - 15. seja UO (že opravljena) 
2) 9.5.2019 - 16. seja UO (že opravljena) 
3) 25.5.2019 - 17. seja UO (seja na terenu, pred mitingom Sl. Bistrica) 
4) 19.6.2019 - predvidena skupščina AZS 
5) 24.9.2019 - 19. seja UO 
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6) 29.10.2019 - 20. seja UO 
7) 03.12.2019 - 21. seja UO 
 

G. Istenič je dejal, da ima pripombo na zapisnik 15. seje UO, in sicer na dokument Atletika 

2019. Dejal je, da je na spletu objavljena drugačna verzija, kot jo je sprejel UO. Na novem 

seznamu ni Eve Mustar, dodana je Maja Mihalinec, v dokumentu ni več kriterijev za U16. 

 

M. Šestak je odgovorila, da Eve Mustar ni več na seznamu, ker je nehala trenirati. O njeni 

odločitvi je bil seznanjen tudi SS.  

 

Maja Mihalinec je bila dodana na seznam po predlogu UO, da SS ponovno obravnava in   

uvrsti med internacionalno selekcijo 2. SS je ponovno obravnaval predlog in sprejel sklep, 

da se jo uvrstil na seznam. U16 ni več v dokumentu zaradi poenotenja kriterijev (kriteriji 

za U17 veljajo tudi za U16). 

 

G. Istenič je odvrnil, da sprejetih dokumentov in sklepov UO ne sme pisarna ali SS sam 

spreminjati. Spremeni jih lahko samo UO, ki jih je tudi sprejel. 

 

R.Dobnikar je zaključil, da se strinja s pripombami in bodo te pripombe v prihodnje tudi 

upoštevane. Predlagal je, da sedaj potrdimo te spremembe vezane na dokument Atletika 

2019 in zapisnike. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 208:  11 članov je glasovalo za in 0 proti. 

 

Sklep št. 208: UO AZS sprejema Zapisnik 15. redne in zapisnike 22., 23., 24. in 25. 

dopisne seje UO z redakcijskimi popravki. 

 

 

Ad. 3 

Poslovanje AZS 1-3 in delo pisarne 

 

R. Dobnikar je dejal, da je predstavnica računovodskega servisa zbolela in bo to točko 

predstavil sam. Predstavil je realizacijo prihodkov/odhodkov za obdobje 1-3 po tabeli, ki 

je bila priložena gradivu za sejo UO. Dejal je, da smo že dobili odločbe MIZŠ in FŠO ter jih 

je na kratko predstavil. Nadaljeval je, da bosta odločbi MIZŠ in FŠO  v skladu s priporočili 

NO predstavljeni tudi vsem članom na redni letni skupščini. Dejal je tudi, da podpisovanje 

pogodb s sponzorji poteka po planu.  

 

16.50 se je pridružil Č. Špacapan. 

 

T. Šarf je vprašal, kaj pomeni postavka (pogodba Umek - Predanič). D. Dokl je dejal, da 

gre za program sofinanciran s strani EU, v katerega sta vključena naša trenerja Umek in 

Predanič. Sredstva dobimo nakazana s strani OKS-a in jih potem prenakažemo naprej. 

 

D.Prezelj je predlagal, da v tabeli izbrišemo primerjavo plan 2019 in plan 2018. Prav tako 

je dodal, da bi bilo dobro, da so večja odstopanje v tabeli tudi vsebinsko obrazložena. Dejal 

je, da predlaga UO, da direktor mesečno poroča članom UO z enako tabelo, kot je je bila 

pripravljena za kvartal 1-3. 

 

R.Dobnikar se je strinjal s predlogom in dejal, da bo upoštevan. 
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Glasovanje o predlaganem sklepu št. 209:  12 članov je glasovalo za in 0 proti. 

 

Sklep št. 209:  UO AZS se je seznanil s poslovanjem AZS 1-3 in delom pisarne od 15. do 

16. redne seje UO. 

 

 

Ad. 4 

Seznanitev z odločbami FŠO in MIZŠ za leto 2019 

 

R. Dobnikar je predstavil, kakšna sredstva smo dobili s strani FŠO in MIZŠ. Dodal je, da 

bodo te številke popravljene oz. usklajene s tistimi, ki so v finančnem planu za leto 2019. 

 

D. Prezelj je vprašal, zakaj smo letos dobili manj pri javnem financiranju. Vprašal je, ali je 

to posledica slabših rezultatov ali zaradi slabše prijave na razpis. 

 

R.Dobnikar je dejal, da smo bili pri MIZŠ podobno uspešni kot lansko leto in smo dobili 

proporcionalno podoben delež ter smo lahko zadovoljni. 

 

D. Dokl je dodal, da je razlika pri FŠO zaradi gorskih tekačev, ki v segmentu D1 niso dobili 

nič. Objasnil je tudi, da so javna sredstva namenska sredstva, kar pomeni, da niso vsi 

stroški upravičeni.   

 

G.Istenič je še enkrat poudaril, da se mora popraviti finančni plan 2019 s številkami, ki 

smo jih sedaj dobili s strani FŠO in MIZŠ. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 210: 12 članov je glasovalo za in 0 proti. 

 

Sklep št. 210: UO AZS se je seznanil z odločbami FŠO in MIZŠ ter pooblašča predsednika 

R. Dobnikarja za podpis teh pogodb za leto 2019. 

 

Ad. 5 

Aktivnosti in problematika, ki jih trenutno obravnava Strokovni svet AZS 

 

5.1. V.Kevo je dejal, da bo pod točko 1 obravnavana pritožba B. Špiler. Na kratko je 

predstavil primer in razvoj njenih rezultatov v lanskem letu. Dejal je, da Barbari niso nič 

odvzeli, ampak ji je SS določil samo dodatni pogoj, da mora v letu 2019 doseči rezultat 69 

m, kar je bila lansko leto norma za EP.  

 

G.Istenič je dejal, da ni prav, da so pritožbo dobili člani UO na vpogled šele danes in niso 

morali te pritožbe že prej prebrati. Nadaljeval je, da je UO sprejel dokument Atletika 2019, 

kjer je bilo napisano, da B.Špiler pripada 6.500 € brez dodatnega pogoja. 

 

M.Hudej je dodal, da se ne smemo ukvarjati samo s procesi in se zapletati s samim seboj. 

Dejal je, da imamo SS, ki je pristojen za stroko in ga je potrebno upoštevati. Je pa res, da 

je v tem primeru prišlo do procesne napake (dodatni pogoj ni bil sprejet s strani UO), ki jo 

moramo rešiti.  

 

T. Šarf je dejal, da je rezultat B. Špilar uraden in ga moramo spoštovati. 

 

J. Aljančič je dejal, da je potrebno spoštovati sklep SS.  
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D.Prezelj je izpostavil, da je rezultat uradno priznan in ga je potrebno upoštevati. 

 

Č.Špacapan je dodal, da je potrebno upoštevati stroko. Stroka je sprejela sklep, vendar 

pritožba je prišla na UO in UO mora odločiti glede pritožbe. 

 

B. Dular je dejal, da je UO sprejel dokument Atletika 2019 brez tega dodatnega pogoja in 

sedaj je ta dokument veljaven in ga je potrebno tudi upoštevati. Verjetno bi ta pogoj UO 

takrat tudi potrdil, vendar ni bil zapisan in zaradi tega tudi ni bil sprejet. Dejal je, da 

moramo to, kar je bilo sprejeto, tudi upoštevati.  

 

R.Dobnikar je dal po razpravi pritožbo na glasovanje sklep, in sicer da UO ugodi pritožbi B. 

Špiler. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 211: 9 članov je glasovalo za., 2 proti (V.Kevo in 

U.Verhovnik) in 1 se je vzdržal (P. Feguš). 

 

Sklep št. 211: Ugodil se pritožbi B. Špiler, ki je s tem upravičena do celotnega zneska, ki 

ji pripada po dokumentu Atletika 2019. 

 

5.2. V.Kevo je nadaljeval z Evropskimi igrami, ki bodo v Minsku. Kljub nenavadnemu 

formatu tekmovanja, je SS skupaj s trenerji in najboljšimi atleti sprejel odločitev, da gremo 

na igre z najboljšo ekipo. Dejal je, da so razlogi za takšno odločitev sledeči: sistem 

kategorizacije, nov sistem točkovanja - world ranking, nastop mešane štafete.  

 

Predstavil je težavo pri prijavah v sistem. Dejal je, da povezava AZS – klubi – trenerji - 

atleti ne funkcionira dobro. Atleti se namreč ne prijavijo in ne izpolnijo vseh obveznosti 

glede prijave. Posledica je ta, da se M. Pogorevc in S. Maraž zaradi neizpolnjenih 

birokratskih stvari ne moreta udeležiti iger. Druga težava je, da je M. Ratej kljub prvotni 

potrditvi naknadno odpovedala nastop na igrah. Odločitev SS je, da moramo iti na igre z 

najboljšo ekipo in del ekipe mora biti tudi M. Ratej. 

 

R. Dobnikar je dejal, da je tu zadeva jasna in predlaga, da UO sprejme sklep SS in potrdi 

sestavo reprezentance za Evropske igre v Minsku. Atleti, ki so v reprezentanci, so se 

obvezani udeležiti tekmovanja: 
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U. Verhovnik je dodal, da je potrebno atlete opozoriti, da bo neudeležba na tekmovanju 

imela tudi finančne posledice pri njihovih pogodbah za naslednje leto. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 212: 12 članov je glasovalo za, 0 proti. 

 

 

Sklep št. 212: UO AZS je sprejel sestavo reprezentance za Evropske igre v Minsku. 

Udeležba reprezentantov je na igrah obvezna. Neudeležbe atleta na igra bo imela finančne 

posledice pri njihovih pogodbah za naslednje leto. 
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Ad. 6  

Aktivnosti in problematika, ki jih trenutno obravnava Tehnično-tekmovalna 

komisija 

 

A.Udovč je dejal, da je komisija analizirala zimsko sezono v dvorani in tudi sprejeli nekaj 

sklepov, kako izpeljati naslednjo zimsko sezono.   

 

Dejal je, da so dobili dopis S. Černeta, ki se nanaša na priznanje državnega rekorda v 

štafeti 4x400 m v Istanbulu. Problem Ttk je, kako ta absolutno najboljši rezultat 

kategorizirati. V dokumentih SS namreč piše, da nastopi na balkanskih prvenstvih ne 

štejejo kot reprezentančni nastop. 

 

V.Kevo je dejal, če to predstavlja problem, potem je potrebno sprejeti sklep, da balkanska 

prvenstva štejejo kot reprezentančni nastop. 

 

Člani UO so se strinjali s predlogom, zato ga je dal R. Dobnikar na glasovanje. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 213: 10 članov je glasovalo za, 2 sta se vzdržala (A. 

Udovč in P. Feguš). 

 

Sklep št. 213: UO AZS je sprejel, da od 1.1.2019 balkanska prvenstva veljajo za 

reprezentančni nastop. 

 

A.Udovč je nadaljeval, da imamo težave pri organizaciji oz. soorganizaciji državnega 

prvenstva za mnogoboje na Hrvaškem. Hrvaška je začela zaostrovati finančne pogoje in 

izkoriščati situacijo (plačilo meritev in dvojna štartnina). 

 

D. Prezelj je predlagal, da vsako leto ena država organizira tekmovanje. V.Kevo je 

odgovoril, da so se o tem že pogovarjali. 

 

Z.Peternelj je izpostavil, da se srečujemo z resnim problemom discipline mnogoboja. V 

dvorani prvenstva že 10 let nismo imeli, sedaj se srečujemo še s problemom izpeljave 

prvenstva na prostem. Nadaljeval je, da se tudi klubi izogibajo organizacije takšnega 

tekmovanja. 

 

R.Dobnikar se je zaradi seje OKS-a opravičil in je ob 18.11 zapustil sejo. Pooblastil je 

podpredsednika M. Hudeja, da izpelje sejo do konca. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 214: 11 članov je glasovalo za in 0 proti. 

 

Sklep št. 214: UO AZS pooblasti Ttk in SS, da se uskladita in sprejmeta odločitev glede 

organizacije oz. soorganizacije DP v mnogoboju. 

 

 

Ad. 7 

Mednarodna atletska liga 2019; aktivnosti, pojasnila 

 

M. Šestak je na kratko predstavila aktivnosti vezane na MAL 2019. Dejala je, da smo se z 

organizatorji tekmovanj dogovorili in na mitinge dodali tudi deficitarne discipline, kar 

pomeni, da se bodo lahko vsi atleti potegovali za skupno razvrstitev MAL 2019. Razpis je 

že bil poslan na vse klube in sosednje atletske zveze. 
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N.Jeraša je na kratko predstavil denarne nagrade po posameznih mitingih in za končno 

razvrstitev. Dejal je, da se dogovarjamo tudi za live stream (prenos tekmovanj) in veliki 

screen. 

 

B.Dular je vprašal, če je ta strošek vključen v plan 2019. D.Dokl je odvrnil, da je ta strošek 

upoštevan pod točko 5.10. 

 

P. Feguš je dodal, da bi bilo prav, da bi se teh tekmovanj udeležili tudi člani UO in s tem 

pokazali podporo tekmovanjem. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 215: 11 članov je glasovalo za in 0 proti. 

 

Sklep št. 215: UO AZS se je seznanil s pojasnili in z aktivnostmi, ki potekajo v zvezi z 

Mednarodno atletsko ligo 2019. 

 

Ad. 8 

Pregled dela MPS ter predstavitev projekta 'Klub navijačev in podpornikov AZS' 

in projekta 'Dan atletike' 

 

P.Feguš je predstavil delo MPS v preteklem obdobju. Nadaljeval je s predstavitvijo ideje 

Kluba navijačev in podpornikov AZS. Ideja je, da bi v takšen klub lahko vključili poleg vseh 

atletov tudi navijače in podpornike atletike ter tudi rekreativne tekače. Tako bi lahko 

enostavno in direktno komunicirali z njimi, na drugi strani pa bi imeli tudi bazo, s katero 

bi lahko prepričali tudi kakšne sponzorje. 

 

Dejal je, da je naloga UO, da sprejme ustrezne pravilnike in obrazce, da lahko začnemo 

graditi bazo. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 216: 11 članov je glasovalo za in 0 proti. 

 

Sklep št. 216: UO AZS se je seznanil s pregledom dela MPS ter 'Klubom članstva 

podpornikov AZS' in projektom 'Dan atletike'. 

 

Ad. 9 

Otroška atletika 2019 in sofinanciranje nabave setov opreme klubom 

 

U.Verhovnik je dejal, da otroška atletika poteka že par let. Oprema je že dotrajana, ker je 

uporabljena tako za tekmovanja kot tudi za promocijo in jo bo potrebno počasi zamenjati. 

 

Plan je tudi, da se bo prilagodil tekmovalni sistem v tem starostnem razredu in bo vse 

temeljilo na mini atletiki, za katero pa klubi potrebujejo opremo. Želja je, da se klubi 

opremijo s primerno opremo. Zato predlaga, da AZS podpre klube in pomaga pri 

sofinanciranju te opreme.  

 

Člani UO so se strinjali s predlogom, zato ga je dal M. Hudej na glasovanje. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 216: 11 članov je glasovalo za in 0 proti. 
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Sklep št. 216: UO AZS se je seznanil in se strinja s 50 % sofinanciranje nabave po enega 

seta opreme klubom (do maks. 400 €), ki aktivno izvajajo projekt Otroška atletika. Pred 

nabavo opreme mora UO potrditi seznam klubov, ki so se odločili na nakup opreme. 

 

Ad. 10 

Določitev vodja odprave za SP Doha 2019 

 

V.Kevo je dejal, da bi bilo dobro, da bi na vsa večja mednarodna tekmovanja poslali tudi 

vodjo odprave iz vrst UO. 

 

Po razpravi so se člani UO strinjali s predlogom, zato ga je dal M. Hudej na glasovanje. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 217: 11 članov je glasovalo za in 0 proti. 

 

Sklep št. 217: UO AZS sprejema, da moramo imeti na največjih mednarodnih 

tekmovanjih vodjo odprave iz UO. 

 

 

Ad. 11 

Sprejem Športnega društva Pohorje v AZS 

 

T. Šarf je dejal, da je Športno društvo Pohorje izpolnil vse pogoje za včlanitev v AZS in 

formalno ni ovir za včlanitev. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal M. Hudej predlog na glasovanje.  

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 218: 11članov je glasovalo za in 0 proti. 

 

Sklep št. 218: UO AZS potrjuje sprejem Športnega društva Pohorje v AZS. 

 

 

Ad. 12 

Predlogi in pobude članov Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije 

 

M.Štimec je povabil vse člane UO in NO na kosilo in ogled mitinga, ki bo 25. maja v 

Slovenski Bistrici. Dejal je, da bodo pisno vabilo prejeli v naslednjih dneh. Drugo vabilo se 

je nanašalo na ogled Mini olimpijade v otroški atletiki, ki bo potekala v oktobru in jo 

organizirajo že 32. leto. Vsako leto se udeleži olimpijade preko 500 otrok. 

 

B.Dular je ponovno izpostavil, da je drugo leto 100 let slovenske atletike in zato mora UO 

čimprej   imenovati organizacijski odbor. Določiti je potrebno vsebino in aktivnosti. Prav 

tako mora UO imenovati, če želimo izdati monografijo, tudi uredniški odbor. 

 

M.Hudej je predlagal, da mora biti na naslednji seji UO na dnevnem redu točka vezana na 

100. obletnico slovenske atletike, kjer se bodo vsebinsko definirale vse aktivnosti. 

 

U.Verhovnik je opozoril, da imamo težavo z IS AZS (neustrezna oblika izvoza podatkov 

ipd.). 
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D.Prezelj je predlagal, da gre na dnevni red ene izmed naslednjih sej tudi revija Atletika 

(kakšni so cilji, učinki) in pa opremljevalec Joma. Kmalu nam bo namreč potekla pogodba 

in moramo začeti nove pogovore ter pridobiti ponudbe tudi od ostalih opremljevalcev. 

 

Ad. 13  

Razno 

 

Razprave pod točko razno ni bilo. 

 

Seja se je zaključila ob 18.50. 

 

 

 

Zapisnikar: Nejc Jeraša                                         Predsednik AZS: 

                Roman Dobnikar 

 

 


