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ZAPISNIK 

 

17. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je bila v ponedeljek, 29. 

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

Ljubljana). 

 

Prisotni: Roman Dobnikar, dr. Marjan Hudej, Črtomir Špacapan, Vladimir Kevo, Albert 

Šoba, Stane Rozman, dr. Boris Dular, Dušan Papež, Tomo Šarf, mag. Primož Feguš, Matija 

Kranjc. 

 

Opravičeno odsotni: Aleš Cantarutti, Dušan Olaj, Anton Noner, Dušan Prezelj, dr. Andrej 

Udovč, Uroš Verhovnik, Marjan Štimec. 

 

Zaposleni pisarne Atletske zveze Slovenije: mag. Dejan Dokl, Zdravko Peternelj, 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 10 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 17. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze 

Slovenije (UO AZS). – R. Dobnikar  

2. Potrditev dnevnega reda 17. redne seje UO AZS.  – R. Dobnikar 

3. Potrditev Zapisnika 16. redne seje UO in zapisnika 26. dopisne seje UO. – R. 

Dobnikar  

4. Razprava o realizaciji po priloženem osnutku Likvidnostnega načrta 6-12 2019 

ter razprava programih področij: SS, TtK, MPS za l. 2019. – R. Dobnikar, mag. 

D. Dokl, vodje posameznih področij, člani UO   

5. Določitev vsebine in aktivnosti v zvezi s 100. obletnico atletike v Sloveniji, 

določitev Organizacijskega in Uredniškega odbora. – R. Dobnikar, člani UO    

6. Seznanitev UO z odpovedjo del. raz. direktorja AZS zaradi novih poslovnih 

izzivov. – mag. D. Dokl, R. Dobnikar  

7. Predlog kadrovske rešitve. – R. Dobnikar  

8. Poziv organom AZS, da pregledajo akte z njihovega področja delovanja in jih 

uskladijo s statutom AZS in drugo veljavno zakonodajo. – dr. B. Dular  

9. Potrditev sestave reprezentance za nastop na Evropskem ekipnem prvenstvu – 

2. liga. – V. Kevo  

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

11. Razno. 
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Ad. 1 

Potrditev dnevnega reda 17. redne seje UO AZS 

 

R. Dobnikar je predstavil predlagani dnevni red. 
 
Člani UO niso imeli pripomb o dnevnem redu, zato ga je dal na glasovanje. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 224:  10 članov je glasovalo za in 0 proti. 

 

Sklep št. 224: UO AZS sprejema predlagani dnevni red 17. redne seje UO AZS.  

 

 

Ad. 2 

Potrditev Zapisnika 16. redne seje in zapisnika 26. dopisne seje UO 

 

R. Dobnikar je dal v potrditev zapisnika 16. redne in 26. dopisne seje UO. 

 

Seji se je pridružil D. Papež. 

 

Člani UO niso imeli pripomb na zapisnika, zato ju je dal na glasovanje. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 225:  11 članov je glasovalo za in 0 proti. 

 

Sklep št. 225: UO AZS sprejema Zapisnik 16. redne in zapisnik 26. dopisne seje UO. 

 

 

Ad. 3 

Razprava o realizaciji po priloženem osnutku Likvidnostnega načrta 6-12 2019 

ter razprava programih področij: SS, TtK, MPS za l. 2019 

 

R. Dobnikar je predstavil finančno realizacijo 1 - 6 2019 in likvidnostni načrt 6-12 2019. 

Izpostavil je, da smo zaenkrat od MIZŠ počrpali le 51.045 €. Prioritetna naloga direktorja 

je, da se še v tem mesecu loti črpanja sredstev od MIZŠ. 

 

D. Dokl je odgovoril, da je drugi zahtevek za črpanje sredstev MIZŠ v pripravi in bo še ta 

teden poslan naprej. Dejal je, da je finančno stanje zveze stabilno in likvidno. Izpostavil 

je, da so sredstva za izplačilo 4. obroka atletom pripravljena, vendar atleti in atletinje do 

sedaj še niso poslali vseh računov (dokazil o porabi) za že izplačana sredstva. Kar pomeni, 

da teh izplačanih sredstev za prve tri obroke še nismo mogli počrpati od MIZŠ. Predlagal 

je, da se tistim atletom in atletinjam, ki ne bodo poslali vseh računov, ne izplača 4. obroka. 

Sredstva se jim bodo izplačala takoj, ko bodo dostavili potrebne račune. 

 

Po razpravi so se člani UO strinjali, da morajo atleti in atletinje pred izplačilom 4. obroka 

predložiti zahtevane račune. Dodali so, da je potrebno v pogodbah za naslednje leto 

natančno definirati, da so predloženi računi pogoj za izplačilo sredstev. 

 

G. Istenič je dejal, da želi dodatna pojasnila o prejetih sredstvih s strani OKS-a in njihovi 

namenski porabi. D. Dokl je odvrnil, da se bo odgovor pripravil in bo predstavljen na eni 

izmed naslednjih sej UO.  
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Glasovanje o predlaganem sklepu št. 226:  11 članov je glasovalo za in 0 proti. 

 

Sklep št. 226:  UO AZS se je seznanil s finančno realizacijo 1– 6 2019.   

 

 

Ad. 4 

Določitev vsebine in aktivnosti v zvezi s 100. obletnico atletike v Sloveniji, 

določitev Organizacijskega in Uredniškega odbora 

 

R. Dobnikar je predlagal kot vodjo organizacijskega odbora M. Hudeja in kot vodjo 

uredniškega odbora Zbornika o 100-letnici atletike v Sloveniji S. Rozmana, ki bosta do 

naslednje seje sestavila ekipo in določila vsebine in aktivnosti vezane na 100. obletnico 

atletike v Sloveniji. 

 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 227: 11 članov je glasovalo za in 0 proti. 

 

Sklep št. 227: UO AZS je sprejel M. Hudeja kot vodjo organizacijskega odbora in S. 

Rozmana kot vodja uredniškega odbora. 

 

 

Ad. 5  

Seznanitev UO z odpovedjo del. raz. direktorja AZS zaradi novih poslovnih izzivov  

 

R. Dobnikar je dejal, da je D. Dokl dobil drugo poslovno priložnost in je dal odpoved del. 

razmerja skladno z odpovednim rokom. Nadaljeval je, da bo D. Dokl predal posle 

nasledniku do konca avgusta. 

 

G. Istenič je pojasnil članom UO, da NO od direktorja ni prejel prejel vseh odgovorov na 

zastavljena vprašanja o poslovanju AZS v letu 2018. Zaprosil ga je, da na njih odgovori v 

času do predaje poslov. 

 

Predsednik in tudi ostali člani UO so se mu zahvalili za opravljeno delo in sodelovanje ter 

mu zaželeli uspešno pot v novih izzivih. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 228: 11 članov je glasovalo za in 0 proti. 

 

Sklep št. 228: UO AZS se je seznanil z odpovedjo del. raz. direktorja AZS z 31.8.2019.  

 

 

Ad. 6 

Predlog kadrovske rešitve 

 

R. Dobnikar je predlagal za v.d. direktorja AZS Nejca Jerašo, ki je bil do sedaj odgovoren 

za marketing in sponzorje. Dejal je, da se je pri svojem delu v dobrih 2 letih izkazal in 

dobro pozna delovanje AZS. Ima tudi vodstvene izkušnje kot vodja nabave v Hervisu in 

prav tako ima tudi podporo pri svojih sodelavcih na AZS ter bo lahko takoj začel s 

prevzemom poslov od D. Dokla.  

 

Po razpravi so člani UO izkazali podporo predlogu predsednika.  
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Glasovanje o predlaganem sklepu št. 229: 11 članov je glasovalo za in 0 proti. 

 

Sklep št. 229: UO AZS imenuje za v.d. direktorja AZS Nejc Jeraša od 1.9.2019 za obdobje 

do 1 leta oz. do razpisa. 

 

 

Ad. 7 

Poziv organom AZS, da pregledajo akte z njihovega področja delovanja in jih 

uskladijo s statutom AZS in drugo veljavno zakonodajo 

 

B. Dular je dejal, da je Komisija za statut in akte pregledala vse akte in imamo v večini 

akte urejene. Nadaljeval je, da so sedaj na spletni strani AZS (http://slovenska-

atletika.si/statut-in-pravilniki/) vsi akti sistematizirani in objavljeni po zaporedju. UO je 

predlagal, da se preostali akti, ki še niso bili pregledani glede na spremembe statuta, 

pregledajo in uredijo.   

Vse komisije in združenja je potrebno pozvati, da do konca leta pregledajo skladnost svojih 

aktov s statutom in predlagajo potrebne spremembe, če bodo potrebne. 

 

Izpostavil je tudi, je na spletni strani objavljen osnutek statuta Sveta atletov Slovenije, ki 

je neurejen in brez datuma. Potrebno je poiskati končno verzijo statuta in jo objaviti. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 230: 11 članov je glasovalo za in 0 proti. 

 

Sklep št. 230: UO poziva vse organe AZS, da do konec leta pregledajo akte z njihovega 

področja delovanja in jih uskladijo s statutom AZS in drugo veljavno zakonodajo. 

 

 

Ad. 8 

Potrditev sestave reprezentance za nastop na Evropskem ekipnem prvenstvu – 

2. liga. 

 

V. Kevo je predstavil sestavo reprezentance za nastop na Evropskem ekipnem prvenstvu 

– 2. liga. 

 

UO je kot vodjo odprave predlagal podpredsednika S. Rozmana. 

 

http://slovenska-atletika.si/statut-in-pravilniki/
http://slovenska-atletika.si/statut-in-pravilniki/
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A.Šoba je podal pripombo na sestavo reprezentance. Opozoril je, da je na 3000 m zapreke 

v reprezentanci Jakop Mali, ki ima 25 sekund slabši rezultat kot Matevž Cimermančič, ki je 

ta rezultat dosegel 23.6.2019 na Rijeki. 

 

V.Kevo je odgovoril, da se Cimermančič ni udeležil Državnega prvenstva v Celju in 

nacionalni trener za srednje in dolge proge je v reprezentanco uvrstil aktualnega državnega 

prvaka. 
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A.Šoba je odgovoril, da Cimermančič ni nastopil na DP v Celju, ker je želel teči v boljši 

konkurenci na PS Hrvaške, vendar je imel žal za 2 sekundi slabši rezultat od norme in ga 

niso sprejeli. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 231: 11 članov je glasovalo za in 0 proti. 

 

Sklep št. 231: UO AZS potrdi S. Rozmana kot vodjo odprave in sestavo reprezentance za 

nastop na Evropskem ekipnem prvenstvu – 2. liga.   

 

 

 

Ad. 9 

Predlogi in pobude članov Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije 

 

R. Dobnikar je predlagal UO, da AZS nagradi uspeh, zlato medaljo K. Čeha in K. Lukan iz 

EP. Predlagal je, da se atletoma odobri dodatna sredstva v višini 2.000 € bruto (50 % 

vrednosti dobita tudi njuna trenerja), ki jih bosta lahko porabila za izvedbo programa 

treninga. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 232: 11 članov je glasovalo za in 0 proti. 

 

Sklep št. 232: UO AZS potrdi dodatna sredstva za K. Čeha in K. Lukan v višini 2.000 € 

bruto (50 % vrednosti dobita tudi njuna trenerja). 

 

V. Kevo je vprašal, kako je z nagrado atletom, če se na Ekipnem evropskem prvenstvu – 

2. liga, ki nas čaka v začetku avgusta v Varaždinu, uspejo uvrstiti v 1. ligo. 

 

R. Dobnikar je predlagal, da se atletom v primeru uvrstitve v 1. ligo dodeli nagrado 10.000 

€ bruto.  

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 233: 11 članov je glasovalo za in 0 proti. 

 

Sklep št. 233: UO AZS potrdi nagrado atletom v višini 10.000 € bruto za uvrstitev v 1. 

ligo.  

 

 

Ad. 10  

Razno 

 

Razprave pod točko razno ni bilo. 

 

Seja se je zaključila ob 18.41. 

 

 

 

Zapisnikar: Nejc Jeraša                                         Predsednik AZS: 

                Roman Dobnikar 

 

 


