ZAPISNIK

27. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je potekala v ponedeljek,
26. oktobra 2020, ob 18:00 in je zaradi situacije v povezavi z virusom covid-19 potekala
preko videokonference.
Prisotni: Roman Dobnikar, Stane Rozman, dr. Boris Dular, Primož Feguš, Uroš Verhovnik,
Albert Šoba, Vladimir Kevo, Tomo Šarf, Anton Noner, dr. Andrej Udovč, Dušan Prezelj,
Črtomir Špacapan, Dušan Papež, Aleš Cantarutti.
Upravičeno odsotni: dr. Marjan Hudej, Marjan Štimec, Dušan Olaj.
Zaposleni pisarne Atletske zveze Slovenije: Nejc Jeraša, Peter Kastelic.
Ostali prisotni: Darjo Pungartnik.

DNEVNI RED
1. Ugotovitev sklepčnosti 27. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije
(UO AZS).– R. Dobnikar
2. Potrditev dnevnega reda 27. redne seje UO AZS. – R. Dobnikar
3. Potrditev zapisnika 25. redne in 41. dopisne seje UO seje UO. – R. Dobnikar
4. Pregled sredstev MIZŠ, FŠO in OKS. – R. Dobnikar, N. Jeraša
5. Nacionalni razvojni načrt Atletske zveze Slovenije 2021 – 2024. - R. Dobnikar, N.
Jeraša
6. Sprejem AK Mengeš, AK Šenčur in Natursfera športno društvo Živko v članstvo AZS.
– T. Šarf, N. Jeraša
7. Priprava Letnega poročila AZS 2020 in Poslovno – finančnega načrta 2021.– R.
Dobnikar, N. Jeraša
8. E – konvencija Evropske atletske zveze. – N. Jeraša
9. Predlogi in pobude članov Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.
10. Razno.
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Ad. 1
Ugotovitev sklepčnosti 27. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije
(UO AZS).
Predsednik R. Dobnikar je pozdravil člane UO in ostale prisotne. Ugotovil je, da je ob
začetku seje prisotnih 10 od 17 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 27. redne seje UO AZS.
R. Dobnikar je predstavil predlog dnevnega reda.
S. Rozman je predlagal, da se 6. točke dnevnega reda ne obravnava na zdajšnji seji,
temveč na prvi seji upravnega odbora po volilni skupščini.
Ob 18.05 se je seji pridružil D. Prezelj.
B. Dular je predlagal, da se vsebina 5. točke obravnava na naslednji seji, tokrat pa se poda
le kratko informacijo.
Sledila je razprava, ostali člani UO niso imeli drugih pripomb o dnevnem redu, zato ga je
R. Dobnikar dal na glasovanje.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 356: 10 članov je glasovalo za in 1 proti (B. Dular).
Sklep št. 356: UO AZS potrjuje predlagani dnevni red 27. redne seje UO.
Ad. 3
Potrditev zapisnika 25. redne in 41. dopisne seje UO seje UO.
R. Dobnikar je dal besedo N. Jeraši, ki je dejal, da je prišlo do spremembe zapisnika 26.
redne seje, in sicer pri glasovanju pri 8. točki dnevnega reda, kjer se niso glasovanja
vzdržali štirje člani, temveč dva (V. Kevo in M. Hudej), dva člana pa sta glasovala proti (B.
Duler in D. Prezelj).
Med 3. točko dnevnega reda so se pridružili V. Kevo (18.12), A. Cantarutti (18.14) in A.
Šoba (18.17).
Člani UO niso imeli drugih pripomb na zapisnika, zato ju je R. Dobnikar dal na glasovanje.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 357: 14 članov je glasovalo za in 0 proti.
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Sklep št. 357: UO AZS potrjuje zapisnik 25. redne in 41. dopisne seje UO.

Ad. 4
Pregled sredstev MIZŠ, FŠO in OKS.
R. Dobnikar je besedo dal N. Jeraši, ki je predstavil pregled počrpanih sredstev s strani
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), Fundacije za šport (FŠO) in
Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS).
N. Jeraša je dejal, da bomo uspeli počrpati vsa sredstva s strani MIZŠ. V naslednjih dneh
bodo bodo atletom in atletinjam skladno z dokumentom Atletika 2020 izplačane priprave,
izplačan bo še zadnji 5. obrok vrhunski in internacionalni selekciji, prav tako pa bo plačana
tudi reprezentančna oprema Joma. Dodal je, da sta bila nakazana tudi prva dva obroka s
strani FŠO, medtem ko bosta ostala dva nakazana po predložitvi ustreznih poročil. S strani
OKS so bila že nakazana sredstva za kandidate za olimpijske igre. Gre za dodatna sredstva,
ki so jih dobili atleti in atletinje poleg podpisanih pogodb. Ker nekatere zveze niso uspele
počrpati planiranih sredstev OKS-a, si lahko AZS obeta še del nerazdeljenih sredstev. Poleg
vseh teh sredstev pa so kandidati za OI dobili direktno od OKS-a še vsak po 1.219 evrov
dodatnih sredstev. Zaključil je, da morajo biti atleti in atletinje izredno zadovoljni z višino
prejetih sredstev v letošnjem letu.
R. Dobnikar je dal na glasovanje naslednji sklep.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 358: 14 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 358: UO AZS se je seznanil s pregledom sredstev MIZŠ, FŠO in OKS.

Ad. 5
Nacionalni razvojni načrt Atletske zveze Slovenije 2021 – 2024.
R. Dobnikar je dejal, da gre pri tem projektu za večmesečno delo s številnimi okroglimi
mizami, delavnicami, sestanki in e-konferencami. Zahvalil se je vsem, ki so sodelovali in
pomagali pri oblikovanju Nacionalni razvojni načrt Atletske zveze Slovenije 2021 – 2024.
Predlagal je, da bo danes N. Jeraša nacionalni razvojni načrt natančno predstavil, medtem
ko ga bomo na naslednji seji UO tudi sprejeli.
N. Jeraša je dejal, da je AZS v sodelovanju in podporo Evropske atletske zveze (EA)
pripravila Nacionalni razvojni načrt AZS za obdobje 2021 - 2024. V razvojnem načrtu je
predstavljena opravljena celostna analiza AZS in podana ocena, kaj je potrebno za razvoj
in rast atletike v Sloveniji. Na okroglih mizah in delavnicah so potekale razprave o temah,
kot so pisarna AZS, storitve za atlete, upravljanje s tekmovanji, trenerji, objekti in
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infrastruktura, medicinska in znanstvena podpora ter tehnično osebje. Na podlagi analize
so bile določene glavne prioritete (Prioriteta A), kot sledi:
(niso navedene v vrstnem redu po prioriteti):
1.
Izboljšanje komunikacij & promocije
2.
Povečanje kadrovskih kapacitet & števila (z glavnim poudarkom na
trženju)
3.
Sprememba tekmovalnega sistema (U8, U10, U12, U14 in U16)
4.
Program otroške atletike
5.
Motivacija (zunanja)
6.
Članske izkaznice
7.
Organizacija mednarodnih prvenstev
8.
Atletski center najvišje ravni / pokriti stadioni
Natančno so bili določeni opisi posameznih ciljev, namenov, časovnih okvirjev, vključenih
nosilcev interesa in notranja razdelitev odgovornosti za vsak cilj. Podroben akcijski načrt
in merjenje učinkovitosti predstavljata potreben vložek za vsak cilj, njegov predviden
rezultat in želeni merljiv učinek v prihodnosti.
V zadnjem poglavju so tudi dodatni komentarji svetovalcev, ki temeljijo na poglobljeni
analizi po več intervjujih s predstavniki AZS in poudarjajo pomembne vidike dodatnih
izboljšav in potenciala za rast (pridobivanje atletov, morebitne regije, ki zadostujejo
pogojem za tekmovanja, ustvarjanje prihodkov, vodenje tehničnega osebja), kakor tudi
trenutne šibke točke in nevarnosti (problem osipa atletov, pomanjkanje regionalnega
upravljanja s tekmovanji).
Sledila je razprava. Člani UO so se strinjali, da je dokument kvalitetno pripravljen in
predstavlja dobro izhodišče za razvoj slovenske atletike. Potrebno je čim prej pristopiti k
realizaciji prioritet, določiti komisije in odgovorne osebe ter začeti z delom.
Ob 18.35 se je S. Rozman zaradi že vnaprej omenjenih obveznosti opravičil in zapustil
sejo.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 359: 13 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 359: UO AZS se je seznanil z Nacionalnim razvojnim načrtom Atletske zveze
Slovenije 2021 – 2024.

Ad. 6
Sprejem AK Mengeš, AK Šenčur in Natursfera športno društvo Živko v članstvo
AZS.
N. Jeraša povedal, da je AZS prejela tri prošnje za sprejem v članstvo AZS: AK Mengeš že
sredi poletja z željo, da se jih sprejme pred prestopnim rokom, AK Šenčur in Natursfera
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ŠD Živko pa pred kratkim. Komisija za registracijo je pregledala vso dokumentacijo in
ugotovila, da ustreza vsem pogojem za sprejem v članstvo.
T. Šarf je potrdil, da vsi trije kandidati ustrezajo pogojem, sporno pa se mu zdi, da prošnje
prihajajo ravno v času pred volilno skupščino AZS.
B. Dular je predlagal bolj ostre pogoje za včlanjevanje klubov v AZS oziroma podal pobudo,
da se od klubov zahteva več informacij, o tem, kako delujejo.
U. Verhovnik je dodal, da so klubi verjetno v času pred prestopnim rokom bolj aktivni ter
da je naloga upravnega odbora, da sprejema odločitve o sprejemu novih klubov v članstvo
kljub temu, da smo v času pred volilno skupščino. Dejal je tudi, da upravni odbor trenutno
ne more določati dodatnih pogojev, lahko pa jih v bodoče, če bi se izkazalo, da je to
potrebno.
A. Šoba je poudaril, da je naloga klubov, da srednjeročno vzgajajo nove tekmovalce, kar
pa se pogosto ne zgodi. Dejal je, da podpira nastajanje novih klubov, da bi pa bilo smiselno
spremljati, kako ti novi klubi delujejo in se razvijajo.
D. Prezelj je dodal, da bo treba spodbujati razvoj društvene dejavnosti, saj so številne
občine brez klubov, ki bi lahko prejemali nekaj proračunskega denarja. Poudaril je tudi, da
se je v zadnjem obdobju kar nekaj klubom prekinilo članstvo.
A. Noner je dejal, da veliko klubov samo po sebi še ne pomeni razvoja atletike. Meni, da
bi bilo potrebno pregledati pogoje, o čemer je govora že več let, saj se izgublja kontekst
atletskih klubov.
R. Dobnikar je predlagal, da se omenjene tri klube sprejme v članstvo, strinjal pa se je, da
je potrebno spremljati, kako klubi delujejo in jih v primeru, da ne izpolnjujejo pogojev, ki
jih je potrebno na novo določiti, v prihodnje izključiti iz članstva.
R. Dobnikar je dal na glasovanje naslednje sklepe.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 360: 13 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 360: UO AZS sprejme AK Mengeš v članstvo AZS.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 361: 13 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 361: UO AZS sprejme AK Šenčur v članstvo AZS.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 362: 10 članov je glasovalo za, 2 proti (D. Prezelj,
B. Dular) in 1 vzdržan (T. Šarf).
Sklep št. 362: UO AZS sprejme Natursfera športno društvo Živko v članstvo AZS.
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R. Dobnikar je upravni odbor seznanil z dejstvom, da Atletsko društvo Kamnik že tri leta
ni plačal članarine, zato je skladno s statutom AZS predlagal njegov izbris iz članstva AZS.
N. Jeraša je ob tem dodal, da je bil klub večkrat pozvan, da poravna svoje obveznosti, a
se to do danes ni zgodilo.
D. Papež je prosil, da se z izbrisom počaka, saj želi, da bi se v občini Kamnik atletika
obdržala. Predlagal je, da se bo sam pogovoril s predsednikom dotičnega kluba.
R. Dobnikar se je strinjal in predlagal, da se z izbrisom počaka, Atletskemu društvu Kamnik
pa se določi še zadnji rok za poravnavo obveznosti.
N. Jeraša je pod to točko še dodal, da Združenje za rekreativne in cestne teke, ki obstaja
in deluje, nikdar uradno ni bilo sprejeto pod okrilje AZS. Predsednik združenja Gojko
Zalokar je bil pozvan, da pripravi dokumentacijo, na podlagi katere bo združenje tudi
uradno postalo član AZS.
Ad. 7
Priprava Letnega poročila AZS 2020 in Poslovno – finančnega načrta 2021.
N. Jeraša je dejal, da vse poteka v skladu s pravilnikom o finančno-materialnem
poslovanju, da so bili vsi predsedniki združenj, komisij in delovnih teles pozvani, da oddajo
poročila za svoja področja. Skladno s pravilnikom bo v novembru pripravljen finančni načrt
za 2021, ki bo šel decembra v obravnavo in sprejem. Letno poročilo bo pripravljeno po
zaključku leta.
R. Dobnikar je dal na glasovanje naslednji sklep.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 363: 13 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 363: UO AZS se je seznanil s pripravo Letnega poročila AZS 2020 in Poslovno –
finančnega načrta 2021.
Ad. 8
E – konvencija Evropske atletske zveze.
N. Jeraša je predstavil program in vsebino konvencije Evropske atletske zveze, ki je zaradi
izrednih razmer od 14. do 16. oktobra 2020 prvič potekala preko spleta. Dejal je, da so se
lahko prvič konvenciji pridružili tudi atleti in atletinje (Athletes Forum). Glavna teme so
bile prihodnost atletike, kako se uspešno spopadati s koronavirusom, pomen digitalizacije
na vseh področjih in primeri dobrih praks. Evropska atletska zveza je predstavila tudi
glavne cilje, ki jih bodo zasledovali v naslednjih letih: zagotoviti oz. najti način za
organizacijo in izpeljavo tekmovanj evropskega ranga v 2021, nadaljevati s podporo
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evropskim atletskim zvezam (tako na finančnem področju kot tudi na področju
izobraževanja), najti in uveljaviti inovativne načine za popularizacijo atletike (DNA,
digitalni in socialni mediji, postavitev nove digitalne platforme).
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 364: 13 članov je glasovalo ZA in 0 proti.
Sklep št. 364: UO AZS se je seznanil z vsebino E – konvencije Evropske atletske zveze.
Ad. 9
Predlogi in pobude članov Upravnega odbora Atletske zveze.
N. Jeraša je dejal, da bo skladno s predlogi glede članstva in volilne pravice preveril, kakšne
so možnosti spremembe kriterijev za pravico glasovanja na volilni skupščini in predlagal,
da se do redne letne skupščine prihodnje leto pripravi predlog spremembe statuta,
Na seji ni bilo drugih predlogov in pobud UO AZS.

Ad. 10
RAZNO
Pod točko razno ni bilo razprave.

Seja se je zaključila ob 20.03.

Zapisnikar: Peter Kastelic
Predsednik AZS:
Roman Dobnikar
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