ZAPISNIK
18. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je bila v ponedeljek, 29.
avgusta 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 Prezelj, Dušan Papež, Tomo Šarf, mag.
Primož Feguš, dr. Andrej Udovč, Uroš Verhovnik.
Opravičeno odsotni: Aleš Cantarutti, Dušan Olaj, Anton Noner, Marjan Štimec, Jan
Žumer.
Zaposleni pisarne Atletske zveze Slovenije: Nejc Jeraša, Marija Šestak.
Ostali prisotni: Janez Aljančič, Gregor Istenič.

DNEVNI RED
1. Ugotovitev sklepčnosti 18. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije
(UO AZS). – R. Dobnikar
2. Potrditev dnevnega reda 18. redne seje UO AZS. – R. Dobnikar
3. Potrditev Zapisnika 17. redne seje UO in zapisnika 27. dopisne seje UO. – R.
Dobnikar
4. Kadrovska situacija na AZS in predlog ukrepov. – R. Dobnikar, N. Jeraša
5. Pregled zapadlih terjatev in ukrepi – N. Jeraša
6. Izbris iz članstva AZS – AK Vežba in AK Lastovka. – N. Jeraša
7. Razprava o finančni realizaciji 1-8 2019, pregled črpanja sredstev MIZŠ in FŠO in
razprava po področjih: SS, TtK, MPS za l. 2019. – R. Dobnikar, N. Jeraša, vodje
posameznih področij, člani UO
8. Določitev vsebine in aktivnosti v zvezi s 100. obletnico atletike v Sloveniji. – M.
Hudej, S. Rozman, N. Jeraša
9. Potrditev prestopa atletinje – N. Jeraša
10. Predlogi in pobude članov Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.
11. Razno.
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Ad. 1
Ugotovitev sklepčnosti 18. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze
Slovenije (UO AZS). – R. Dobnikar
Predsednik R. Dobnikar je pozdravil člane UO in ostale prisotne. Ugotovil je, 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.
Ad. 2
Potrditev dnevnega reda 18. redne seje UO AZS. – R. Dobnikar
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. 234: 11 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 234: UO AZS potrjuje predlagani dnevni red 18. redne seje UO AZS.
Ad. 3
Potrditev Zapisnika 17. redne seje UO in zapisnika 27. dopisne seje UO. – R.
Dobnikar
R. Dobnikar je dal v potrditev zapisnika 17. redne in 27. dopisne seje UO.
N. Jeraša je obvestil člane UO o vseh upoštevanih popravkih.
Člani UO niso imeli pripomb na zapisnika, zato ju je R. Dobnikar dal na glasovanje.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 235: 11 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 235: UO AZS potrjuje Zapisnik 17. redne seje UO in zapisnik 27. dopisne seje
UO.
Ad. 4
Kadrovska situacija na AZS in predlog ukrepov. – R. Dobnikar, N. Jeraša
R. Dobnikar je predstavil trenutno kadrovsko problematiko na AZS (daljša bolniška
odsotnost Z. Peternelja).
N. Jeraša je predstavil obseg delovnih nalog, za katere je bil odgovoren Z. Peternelj.
Dejal je, da se pisarna trudi zagotoviti nemoteno nadaljevanje tekmovalnega sistema
AZS in vseh ostalih aktivnosti. Izpostavil je, da čim prej potrebujejo nove sodelavce. Za
novega sodelavca, ki bo pokrival marketing in odnose z javnostjo, aktivnosti sponzorjev
ter prevzel tudi del Peterneljevih nalog, je predlagal Petra Kastelica. Dejal je, da je Peter
že sedaj projektno sodeloval z AZS (spletna stran AZS in socialna omrežja) in se je pri
delu izkazal, prav tako se je tudi zelo dobro ujel s celotno ekipo.
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16:45 je na sejo prišel Črtomir Špacapan.
Sledila je razprava, kjer so člani UO izkazali podporo predlogu.
16.49 se je seji pridružil A. Udovč.
Tomo Šarf je opozoril, da obstaja velika verjetnost, da se Z. Peternelj kar nekaj časa ne
bo vrnil na svoje delovno mesto in da za stabilnost zveze ni dobro, da imamo samo
enega zaposlenega in dva honorarno zaposlena (s.p.).
M. Hudej se je strinjal in izpostavil, da moramo poleg P. Kastelica poiskati še enega
sodelavca, s čimer so se strinjali tudi ostali člani UO.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 236: 13 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 236: UO AZS odobri sklenitev poslovnega sodelovanja s Petrom Kastelicem in
iskanje novega sodelavca, ki bo prevzel delovne naloge Zdravka Peternelja.
Ad. 5
Pregled zapadlih terjatev in ukrepi – N. Jeraša
N. Jeraša je seznanil člane UO o zapadlih terjatvah. Dejal je, da je bil seznam klubov, ki
že več let niso plačali članarine AZS, poslan skupaj z gradivom za sejo (gradivo 5_tc).
Predlagal je, da se klube pozove k takojšnjemu plačilu. V primeru neplačila se v skladu s
statutom prične postopek izbrisa klubov iz članstva AZS.
Člani UO so se strinjali s predlogom.
G. Istenič je dodal, da je v primeru izbrisa kluba potrebno tudi zapreti odprte terjatve
(izvržba ali odpis na podlagi sklepa UO).
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 237: 13 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 237: UO AZS sprejme nadaljnje aktivnosti do klubov, ki že več let niso plačali
članarine AZS (opomin in v primeru neplačila nadaljevanje postopka izbrisa iz članstva
AZS).
Ad. 6
Izbris iz članstva AZS – AK Vežba in AK Lastovka. – N. Jeraša
N. Jeraša je seznanil člane UO z odločbo o prenehanju delovanja AK Lastovke in prošnjo
AD Vežba za preklic članstva AZS.
Razprave ni bilo, zato je dal R. Dobnikar izbris iz članstva na glasovanje.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 238: 13 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 238: UO AZS sprejme izbris AK Vežba in AK Lastovka iz članstva AZS.
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Ad. 7
Razprava o finančni realizaciji 1-8 2019, pregled črpanja sredstev MIZŠ in FŠO
in razprava po področjih: SS, TtK, MPS za l. 2019. – R. Dobnikar, N. Jeraša,
vodje posameznih področij, člani UO
N. Jeraša je predstavil finančno realizacijo 1-8 2019. Natančneje je obrazložil postavke –
sredstva MIZŠ in FŠO, sponzorska sredstva, članarina, pogodbe in priprave za športnike
in trenerje.
Pri črpanju MIZŠ je dejal, da smo do sedaj uspeli počrpati 56 % sredstev. Plan je, da se
bo naslednji zahtevek oddal v začetku septembra. Izpostavil je tudi, da bomo lahko glede
na trenutno stanje dopolnili program LPŠ 15 ST – mladina. Dejal je, da bo v roku 14
dneh skupaj s SS pripravil predlog dopolnitve programa.
Po razpravi je dal R. Dobnikar na glasovanje naslednji sklep.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 239: 13 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 239: UO AZS se je seznanil s finančno realizaciji 1-8 2019 in se strinja, da se v
roku 14 dni pripravi dopolnjen predlog programa dela atletov in atletinj.
Ad. 8
Določitev vsebine in aktivnosti v zvezi s 100. obletnico atletike v Sloveniji. – M.
Hudej, S. Rozman, N. Jeraša
M. Hudej je predstavil razdelitev nalog v zvezi z aktivnostmi ob 100. obletnici slovenske
atletike. Kot vodja organizacijskega odbora bo do naslednje seje predlagal sestavo
organizacijskega odbora, ki bo skrbel, da bodo aktivnosti potekale čez celo leto.
Izpostavil je, da je potrebno čim prej določiti termin in lokacijo osrednje prireditve.
Enako je dejal S. Rozman za uredniški odbor za izdajo zbornika, ki bo v kratkem
predlagan članom UO. Dejal je, da mora biti izdana knjiga kakovostno oblikovana in
izdelana ter s previdno izbrano vsebino. Pokazal je tudi primer knjige v velikosti A4, za
katero meni, da bi bil takšen format knjige ustrezen za nas.
Vsi člani UO so se strinjali, da mora biti tako prireditev kot tudi knjiga na najvišjem
možnem nivoju.
B. Dular je opozoril, da je časa za pripravo zbornika zelo malo in se moramo čim prej
lotiti njegove vsebinske zasnove in operativnih izvedbenih aktivnosti.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 240: 13 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 240: UO AZS se je seznanil z aktivnostmi v zvezi s 100. obletnico atletike v
Sloveniji.
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Ad. 9
Potrditev prestopa atletinje
N. Jeraša je seznanil člane UO s prošnjo za prestop atletinje Karoline Zbičajnik iz AD
Kamnik v AD Štajerska, razlog za njen prestop je selitev družine v Maribor. Dejal je, da
je atletinja dostavila vso potrebno dokumentacijo, ki je bila tudi posredovana
predsedniku Komisije za prestope in registracijo. Komisija je sporočila, da ni ovir, ki bi
preprečevale prestop atletinje v drugi klub, vendar mora prestop izven prestopnega roka
potrditi UO.
Razprave ni bilo, zato je dal R. Dobnikar prestop na glasovanje.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 241: 13 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 241: UO AZS potrdi prestop atletinje Karoline Zbičajnik iz AD Kamnik v AD
Štajerska.

Ad. 10
Predlogi in pobude članov Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije
U. Verhovnik je sporočil, da smo junija dobili odločbi s strani ministrstva, ki potrjujeta
nova programa za naziv strokovni delavec I in strokovni delavec II. ZATS bo skupaj z
OKS v prihodnjih mesecih organiziral usposabljanje za naziv strokovni delavec I in
strokovni delavec II. Usposabljanja bodo vodena preko OKS in bodo za vse slušatelje, ki
imajo status zaposlenega, brezplačna. Za vse ostale kandidate bodo usposabljanja
plačljiva.
Dejal je, da bo licenčni seminar, kongres ZATS letos ponovno organiziran v novembru na
Otočcu. Nadaljeval je, da bodo v prihodnje uporabljali tudi točkovni sistem za pridobitev
licence. Torej tisti, ki se ne bo mogli udeležiti kongresa ZATS na Otočcu, bodo lahko z
dodatnimi usposabljanji tekom leta pridobili zahtevano število točk in s tem tudi licenco.

Ad. 10
Razno
S. Rozman je kot vodja odprave na Ekipnem evropskem prvenstvu v Varaždinu pohvalil
vzdušje v reprezentanci. Dejal je, da je reprezentanca prvi dan nastopila zelo dobro,
težave so se začele na začetku drugega dneva. Opozoril je na neprimeren odnos
nekaterih atletov do reprezentance - nesprejemljive odločitve skakalca s palico, ki je na
koncu dosegel 0 točk in pozen prihod na tekmovanje skakalca v višino.
N. Jeraša je vprašal člane UO, če je ostala še kakšna odprta točka iz preteklih sej UO, kot
je predlog za znižanje kazni za prepozno prijavo na tekmovanje. Prosil je člane UO, da
mu sporočijo odprte točke, da se bodo lahko obravnavale na eni izmed naslednjih sej UO.
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S. Rozman je dejal, da je podal pripombo na TtK AZS v zvezi z nepriznavanjem
slovenskih rekordov U23. A. Udovč je odvrnil, da je TtK pripombo prejela in jo bo
obravnavala na naslednji seji, seje v vmesnem času namreč niso imeli.
Seja se je zaključila ob 18.20.

Zapisnikar: Marija Šestak

Predsednik AZS:
Roman Dobnikar
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