ZAPISNIK
4. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je bila v torek, 11. aprila
2017 ob 16:30 uri, v prostorih Atletske zveze Slovenije (Letališka cesta 33 C, Ljubljana).
Prisotni: Dobnikar Roman (predsednik), dr. Marjan Hudej, Rozman Stane, Jeriček Andrej,
Kevo Vladimir, Matija Kranjc, mag. Feguš Primož, Noner Anton, Šarf Tomo, Štimec
Marjan, Olaj Dušan, Špacapan Črtomir, Šoba Albert, dr. Udovč Andrej
Opravičeno odsotni: dr. Dular Boris, Cantarutti Aleš, Puljić Željko, Prezelj Dušan
Zaposleni pisarne Atletske zveze Slovenije: Dokl Dejan, Peternelj Zdravko, Kustec
Katja
Ostali prisotni: Aljančič Janez, Steiner Martin, Zupančič Marina
Predsednik je ugotovil, da je ob začetku seje prisotnih 11 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. 1
Potrditev dnevnega reda 4. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije
Predsednik AZS pozdravil navzoče in predstavil dnevni red, s katerim so se prisotni člani
strinjali.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 48: 11 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 48: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje predlagani dnevni red 4.
seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.
Ad. 2
Potrditev zapisnika 3. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 49: 11 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 49: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje zapisnik 3. seje Upravnega
odbora Atletske zveze Slovenije.
Ad. 3
Imenovanje podpredsednikov Atletske zveze Slovenije
Roman Dobnikar je povedal, da po konzultaciji s člani Upravnega odbora za
podpredsednika Atletske zveze Slovenije predlaga človeka, ki predstavljata kombinacijo
zagotavljanja kontinuitete in novitet iz močnih atletskih sredin in klubov. Zato za to
funkcijo predlaga Staneta Rozmana in dr. Marjana Hudeja, ki sta se zahvalila za
zaupanje.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 50: 11 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 50: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje dr. Marjana Hudeja ter
Staneta Rozmana za podpredsednika Atletske zveze Slovenije.
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Ad. 4
Poročilo o delu pisarne AZS do 1. 4. 2017
Roman Dobnikar je uvodoma pohvalil delo pisarne v zadnjih mesecih, sploh glede na
kadrovsko pomanjkanje, ki ga bo treba izboljšati, ko bo finančno stanje malo okrepljeno.
Mag. Dejan Dokl je povedal, da si sprva ni predstavljal obsega dela na Atletski zvezi
Slovenije, vendar je bilo potrebno hitro ukrepanje ter začasno prerazporeditev del
nekdanje sodelavke med zaposlene. Zadeve se uspešno sproti rešujejo, hkrati pa
potekajo priprave na bodoče naloge. Do aprila je bila opravljena maksimalna pomoč
klubom in reprezentantom na več tekmovanjih, potekalo je sodelovanje z mednarodnimi
organi, novinarji, trud pri iskanju novih virov financiranja. Prav tako se je sodelovalo s
pristojnimi institucijami v državi – na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je bil
uspešno oddan program dela, pridobljena sredstva pa so odobrena v višjem obsegu, kot
so bile prvotne ocene. Po drugi strani pa bo sredstev s Fundacije za šport manj, vseeno
pa upamo, da bodo v načrtovanem obsegu - o določenih prijavah še ni bilo odločbe.
Sodelovanje je bilo tudi s strokovnim svetom za tekmovalni šport pri Olimpijskem
komiteju Slovenije – podali smo pobude in komentar na prejeti dokument "Pogoji, pravila
in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v RS", pri pripravi so bili v to
vključeni tudi člani upravnega odbora. V pisarni je bilo doseženo tudi znižanje stroškov
(kadrovsko znižanje in optimizacija materialnega poslovanja – npr. tiskanje, čiščenje), po
drugi strani pa je v veljavnost stopila npr. vzdrževalna pogodba s področja IT, ki je prej
ni bilo.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 51: 13 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 51: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil in potrdil poročilo o
delu AZS do 1. 4. 2017.
Ad. 5
Poročilo o PR aktivnostih in medijski prisotnosti; pregled dela 2016 in januar do
april 2017
Katja Kustec je uvodoma povedala, da je poročilo o aktivnostih bilo poslano članom
vnaprej, zato je predstavila povzetek – v letu 2016 se je na področju obveščanja
nadaljevalo s tedenskimi oz. sprotnimi e-novicami, vpeljanimi leta 2014 (lani 107
sporočil), AZS je izpeljala 17 dogodkov za javnost v letu 2016, povečane so bile
aktivnosti na področju socialnih omrežij, na kateri je približno 30 % novih uporabnikov,
ter prenovljena celostna podoba ter spletna stran. Statistika merjenja medijskih objav
podjetja Pressclipping kaže prav tako na približno 15 % povečanje glede na leto poprej.
Roman Dobnikar je pripomnil, da je delo na tem področju težko izmerljivo, je pa veliko
dela, v bodoče se na primer planira tudi Charity program za vključevanje večjih množic
preko dobrodelnih akcij.
Albert Šoba je povedal, da ni najbolj zadovoljen s pojavnostjo atletike in delom PR AZS,
saj atletike v večjih medijih ni dovolj. Odnosi z novinarji in uredniki bi morali biti na višji
ravni, vse akcije ostanejo znotraj AZS in ne pridejo dovolj pogosto v javnost.
Dr. Marjan Hudej je dodal, da je delovanje na področju obveščanja v zadnjih letih vidno
na višjem nivoju, a se strinja, da vsi poiščemo vse možne variante za izboljšanje.
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Tomo Šarf je dodal, da bo letos v Sloveniji izvedeno Evropsko prvenstvo v gorskih tekih,
kar bo dobra priložnost za pokazati, kaj znamo in kaj ne – to je treba prikazati kot
atletsko EP.
Stane Rozman je pohvalil delo AZS na socialnih omrežjih in dodal, da bi tudi klubi lahko
ta kanal še bolje izkoristili tudi glede dela in pridobivanja sponzorjev, ki jih tudi taka
pojavnost zanima.
Mag. Primož Feguš se je strinjal, da je atletika premalo v medijih, in dodal, da se je treba
bolj osredotočiti na atlete, da so tudi sami bolj angažirani, se pojavljajo in obveščajo
zvezo. Predlagal je tudi sankcioniranje v primeru neaktivnosti v atletskih pogodbah,
vendar je zaenkrat ostalo le pri priporočilih. Dodal je še, da je potrebno bolj izkoristiti
rekreacijske teke kot primer dobre prakse – npr. Istrski maraton.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 52: 13 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 52: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil ter potrdil poročilo o
PR aktivnostih in medijski prisotnosti za leto 2016 in bo upošteval priporočila o
izboljšavah.
Ad. 6
Imenovanje članov komisije za mediacijo in arbitražo
Predsednik AZS je povzel poročilo Dušana Prezlja, ki je predlagal za imenovanje članov
komisije za mediacijo in arbitražo naslednje člane: Veljko Jan, Tina Murn, Metod Žužek,
in mag. Primož Feguš. Vsi štirje so bili atleti in so pravniki. Njihove izkušnje kot vrhunski
atleti in strokovnjaki s pravnega področja bodo dobrodošle pri pripravi pravilnika in
organiziranju delovanja novega telesa AZS.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 53: 11 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 53: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije za člane komisije za mediacijo in
arbitražo potrjuje naslednje člane: Veljko Jan, Tina Murn, Metod Žužek in mag. Primož
Feguš.
Ad 7
Predstavitev strategije dela Marketinško-poslovnega sveta; prve aktivnosti jan.
do april 2017 ter plan za april – dec. 2017
Mag. Primož Feguš je uvodoma pritrdil, da pri svojem delu ugotavlja slabo prepoznavnost
atletike in atletov, še vedno so prepoznani predvsem bivši atleti. V Marketinškoposlovnem svetu je bila pripravljena preglednica z več kot 300 podjetij in opremljena z
relevantnimi kontakti. Vsem so bile poslane predstavitve Atletske zveze Slovenije,
približno tretjina se je odzvala, trenutno člani izvajajo sestanke s podjetji, predsednik in
direktor AZS pa se ukvarjata predvsem z obstoječimi sponzorji. Za drugo polovico leta se
načrtuje delo bolj po segmentih delovanja. Na podlagi sestankov se sestavijo
konkretnejše ponudbe, prihaja tudi že do sklenitev konkretnih pogodb. Načrtujejo vsaj
dva VIP dogodka pred začetkom sezone na prostem, eno v okviru svečanosti Naj atlet,
eno ob pričetku sezone na prostem, plan pa je vključiti tudi bivše atlete. Glede
množičnega teka razmišljajo o organizaciji za vikend - sobote, pri čemer bi bilo potrebno
vključiti občine in manjša okolja. Graditi je potrebno tudi bazo navijačev, kar se je
pokazalo kot dobra praksa s Slovenskimi železnicami na dvoranskem EP v Beogradu. Več
je potrebno narediti na povezovanju z mediji, in še bolj vpeti lokalne medije z različnimi
dogodki – intervjuji ipd. Glede koriščenja sredstev z EA in IAAF je zaprosil za pomoč tudi
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od drugih,ki imajo pri tem več izkušenj. Potrebno je tudi sodelovanje s športnimi
marketinškimi agencijami ter sodelovanje na javnih razpisih – npr. za izobraževanje,
promocijo. Potrebno je pričeti pri atletih oz. njihovem izobraževanju.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 54: 12 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 54: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil ter potrdil
predstavitev strategijo dela Marketinško-poslovnega sveta, prve aktivnosti 1.-4. 2017 ter
plan 2017.
Ad. 8
Poročilo o delu stroke in strokovnega sveta 1.-4. 2017 ter pregled plana
aktivnosti za 2017
Vladimir Kevo je poročal, da je imel strokovni svet letos 2 redni seji in 1 korespondenčno
sejo. Potrjena je bila sestava strokovnega sveta z novimi dopolnitvami predstavnikov –
Matija Kranjc (Združenje atletov), Saša Maraž (otroška atletika), Ivan Kukovič za srednje
in dolge proge, Matija Šestak (nacionalni trener za sprint in ovire). V tem obdobju so bila
narejena merila za mednarodna tekmovanja v letu 2017, pripravljene in podpisane
pogodbe z vrhunsko selekcijo, razrez sredstev za financiranje Nacionalni panožnih ekip.
Glede priprave pogodb je pohvalil sodelovanje z združenjem atletov, dobro je bilo tudi
sodelovanje z OKS na projektu OFEM GYOR 2017. Še vedno obstajajo pomisleki glede
nastopa reprezentance mlajših mladincev v Nairobiju, par svetovnih držav je že
odpovedalo. Ob tem je Tomo Šarf opozoril, da je potrebno preveriti, kako je s cepljenjem
za malarijo, saj med posameznimi odmerki naj ne bi bilo fizične aktivnosti.
Vladimir Kevo je nadaljeval, da bodo v naslednjem obdobju v ospredju: izvedba skupnih
priprav za vse selekcije; izvedba skupnih testiranj za vse selekcije, glede česar potekajo
dogovori o izvedbi s FŠ; imenovanje vrhunske mlade selekcije in izobraževanje za Kids'
Athletics. Glede slednjega bo izvedeno izobraževanje mentorjev, ki se načrtuje v
naslednjem mesecu, koordiniral bo Robi Kreft, operativno pri tem pomaga Uroš
Verhovnik. Predlagana je izvedba področnih tekmovanj, v Velenju bi bilo finale.
Albert Šoba je pripomnil, da poročilo ne vsebuje ene glavnih stvari – razreza dodeljenih
sredstev in kriterijev, počuti se, da se Upravni odbor s stvarmi samo seznanja in
sprejema informacije, namesto da bi o njih odločal. Pri alokaciji sredstev bi bilo potrebno
upoštevati veljavni pravilnik, novega še ni.
Janez Aljančič je povedal, da imamo posamezne komisije ustanovljene ravno s tem
namenom, da delajo avtonomno in sprejemajo odločitve, ki jih potem upravni odbor
potrdi ali zavrne. Glavni podatki se povzamejo na upravnem odboru, če kdo želi
podrobnosti, pa jih dobi. Nepravilnosti bi bile le v primeru, če kdo v tem primeru do
natančnejših podatkov ne pride.
Marjan Štimec in Anton Noner sta se strinjala, da imamo komisije so za to, da delajo
strokovno, tisti, ki imajo dodatne ideje, pa naj se vključijo in o najbolj perečih stvareh se
lahko diskutira na upravnem odboru.
Vladimir Kevo je povedal, da so bili zneski, dodeljeni za atletske pogodbe potrjeni na
upravnem odboru, stroške poti in tekmovanj pa mora odobriti direktor oziroma pisarna
AZS. Povsod pa se optimizirajo stroški, dela se čimbolj racionalno, čimveč od
razpoložljivega pa se vlaga v atlete. Obstoječi pravilnik je veljal do OI, Albert Šoba je
pripomnil, da je treba narediti nov pravilnik.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 55: 11 članov je glasovalo 1 proti.
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Sklep št. 55: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje poročilo o delu stroke in
strokovnega sveta 1.-4. 2017 ter pregled plana aktivnosti za leto 2017.
Ad. 9
Program dela Tehnično tekmovalne komisije za l. 2017
Andrej Udovč je povedal, da je bil program poslan v gradivu in povzel, da je tekmovalni
sistem med pomembnejšimi v atletiki, pri čemer bodo sledili glavnemu cilju – zagotoviti
najboljše pogoje za udeležence. Želijo si tudi zanimivih dogodkov za gledalce in v
sodelovanju s pisarno še lokalne podpore – tekmovanja morajo postati več kot le mesto
za doseganje tekmovalnih rezultatov.
Anton Noner je pripomnil, da opaža iste opazke delegatov pri več tekmovanjih, ki pa
nimajo posledic. Pri podeljevanju novih tekmovanj bi morali upoštevati tudi komentarje
delegatov ter dodatne vsebine – bolje, da imajo kvalitetni organizatorji več tekmovanj.
Primož Feguš je kot primer dobre prakse za dodatne vsebine omenil rekreativne teke –
potrebno je nagraditi dobre organizatorje, tudi pri iskanju sponzorjev bi bilo mogoče priti
do kakih produktnih sponzorstev za klube (npr. oprema).
Andrej Jeriček se je strinjal, da morajo biti tekmovanja bolj privlačna, predvsem delegati
bi morali imeti hkrati večje kompetence in tudi odgovornost (npr. pri določanju bolj
fleksibilnih urnikov glede na razmere na stadionu). Dodal je, da bodo ob koncu leta
objavljeni tudi razpisi za usposabljanja iz evropskih skladov, kar bi lahko prišlo v poštev
tudi za sodnike, ki se lahko razpisu priključijo.
Dr. Andrej Udovč je pojasnil, da potekajo ocenjevanja sodnikov ravno zato, da bi se
naredil nek rang, vendar je pri podeljevanju tekmovanj na koledarski borzi potrebno
nujno upoštevati, da morajo biti vsa tekmovanja izpeljana, kar je možno le na način, da
izvajalec nekega atraktivnega tekmovanja hkrati organizira tudi kakšno manj atraktivno,
a pomembno za tekmovalni sistem. Tudi pri spremljevalnem programu je potrebno
upoštevati, da ta ne ogroža tekme v smislu doseganja rezultatov. Glede opreme za klube
obstaja dokument certificiranih stadionov, ki opisuje opremo, težava pa je, da lastniki
objektov večinoma niso sami klubi. V primeru prijav na določene razpise pa Atletska
zveza Slovenije vedno izda priporočilo, da je dodatna oprema potrebna oziroma koristna.
Vložena bo tudi kandidatura za izdajo Pravil za atletska tekmovanja.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 56: 12 članov je glasovalo za 0 proti.
Sklep št. 56: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje poročilo o delu za 2016 ter
plan za 2017 tehnično tekmovalne komisije.
Ad 10
Poročilo o delu za 2016, finančni načrt za 2017 Združenja atletskih sodnikov ter
potrditev novih članov Strokovnega odbora Združenja atletskih sodnikov
Slovenije
Dr. Andrej Udovč je povzel poročilo in načrt in povedal, da je vodilo njihovega dela
izobraževanje vseh sodnikov v Sloveniji, želijo si tudi ponovitve izobraževanja za
Nacionalne tehnične osebe, opravljena je analiza sodniškega dela v kontekstu izboljšanja.
Albert Šoba je prosil za pojasnilo med sodnikom 1, 2, 3 in zakaj je napredovanje
pogojevano tudi z leti in ne samo s številom sojenj. Dr. Andrej Udovč je pojasnil, da gre
pri višje rangiranih sodnikih za sodnike z več izkušnjami, ki lažje in z večjo suverenostjo
prevzemajo odgovornejše funkcije ipd., finančno pa rangiranje nima pomena. Glede
kriterijev napredovanja imajo pravila smisel za bolj pasivne sodnike – ravno pri tem so
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pri pravilniku predlogi spremembe - po novem se bolj poudarja del, ki bolj aktivne
sodnike hitreje pripelje do višje stopnje. Za nove člane Združenja atletskih sodnikov
predlaga naslednje: Andrej Udovč, Gabrijel Ambrožič, Matej Huš, Igor Godec, Andreja
Jošt, Andrej Kotnik in Silva Pintar.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 57: 12 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 57: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije je potrdil poročilo o delu za l. 2016
in plan Združenja atletskih sodnikov s predlogom načrta za l. 2017, ki je potrjen v točki
AD20 tega zapisnika, ter nove člane Strokovnega odbora Združenja atletskih sodnikov
Slovenije: Andrej Udovč, Gabrijel Ambrožič, Matej Huš, Igor Godec, Andreja Jošt, Andrej
Kotnik in Silva Pintar.
Ad 11
Pravilnik o izobraževanju, usposabljanju, napredovanju in evidenci atletskih
sodnikov Slovenije
Dr. Andrej Udovč je ponovil, da je ključni razlog za posodobitev pravilnika omogočanje
fleksibilnega napredovanja sodnikov. Opozoril je da, bi tudi v klubih morali vzpodbujati
izobraževanja za glavne sodnike.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 58: 12 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 58: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije je sprejel posodobljen Pravilnik o
izobraževanju, usposabljanju, napredovanju in evidenci atletskih sodnikov Slovenije.
Ad 12
Plan dela ZATS za l. 2017
Andrej Jeriček je povedal, da so vsi licencirani trenerji z veljavno licenco zdaj javno
objavljeni na strani OKS. Aktualnih je kar nekaj aktivnosti po občinah - razpisi, ki
zahtevajo dokazila o licenciranih trenerjih. Pred kratkim je bilo razpisano usposabljanje
za naziv trener, načrtuje se tudi razpis za specialiste in vaditelje. Bilo je veliko informacij
in pritiska, da je potreba po trenerjih, vendar so ta zdaj plačljiva, ker v letošnjem in
lanskem programov ni možno sofinancirati iz evropskih skladov, kakor je bilo mogoče v
preteklosti. Za razpis za usposabljanje trenerjev je tako bilo premalo prijavljenih. Novi
razpisi naj bi bili konec leta. Aljaž Požes je dal pobudo, da se v izobraževanje trenerjev
vključijo tudi izobraževanja s področja antidopinga.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 59: 12 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 59: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje poročilo o delu za 2016 in
plan dela za 2017 na področju ZATS.
Ad 13
Plan Komisije za boj proti dopingu ter sodelovanje s SloAdo
Aljaž Požes je poročal, da je bil za delo komisije podpisan dogovor in odobren znesek v
višini 10.000,00 EUR. Na tekmovanjih se opravi približno 20 kontrol (AZS in SloAdo si
stroške delita v odstotku 50:50), nenapovedana testiranja pa izvaja samo SloAdo - izven
tekmovanj je približno 30 testiranj. Potekala bodo tudi izobraževanja atletov - prvo se
načrtuje ta teden v Ljubljani. Dana je bila tudi pobuda, da naj bo kontakt za javljanje
rekordov tudi v razpisih tekmovanj.
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Glasovanje o predlaganem sklepu št. 60: 12 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 60: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje plan dela Komisije za boj
proti nedovoljenim sredstvom.
Ad 14
Pravilnik o izvajanju meritev dolžine prog za cestne teke in tekmovalno hojo – T.
Šarf
Andrej Udovč je opozoril, da certifikat meritev dolžine prog izda Atletska zveza Slovenije,
zato bi soglasje k meritvi morala dati tudi Tekmovalno tehnična komisija. Predlagal je, da
se točka umakne z dnevnega reda, ker stališča ni podala tehnično tekmovalna komisija.
V pravilniku bi moral biti tudi obrazec certifikata.
Zdravko Peternelj je dodal, da eden od zapisnikov ni bil v skladu s pravilnikom. Uradna
merilca je poslala na izobraževanje AZS, zato moramo vedeti za meritve, ki so podlaga
za izdajo računa.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 61: 12 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 61: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s Pravilnikom o
izvajanju meritev dolžine prog za cestne teke in tekmovalno hojo. Upravni odbor bo
potrdil Pravilnik o izvajanju meritev dolžine prog za cestne teke in tekmovalno hojo na
korespondenčni seji, po tem, ko ga bo pregledala tudi Tekmovalno tehnična komisija.
Ad 15
Poročilo 1. seje Svetovalnega telesa predsednika AZS za sodelovanje z
zunanjimi institucijami
Janez Aljančič je poročal, da se je za udeležbo na 1. seji Gregor Benčina opravičil,
udeležil se je je poleg njega Martin Steiner, ostalih ni bilo. Potrebno je narediti
poizvedbo, če so imenovani v telesu sploh pripravljeni sodelovati, ter razjasniti, kaj je
namen tega telesa – da predstavniki, ki delajo v atletiki v organizacijah izven AZS doma
in v tujini, povedo, kako lahko tem organizacijam s strani AZS pomagamo in kako od njih
lahko kaj dobimo. Kot primer je navedel primer obiska podpredsednika IAAF Sergeja
Bubke v Sloveniji, o katerem zveza ni bila obveščena, kar je popolnoma nesprejemljivo.
Predlagal je imenovanje dveh dodatnih članov v svetovalno telo – dr. Marjan Hudej in
Tomo Šarf, ki sta oba delovna v zunanjih institucijah. Oba predlagana sta v to privolila.
Andrej Jeriček je povedal, da je veliko ljudi v te zunanje institucije prišlo s
posredovanjem upravnega odbora, ki bi mu za to morali dati poročila in sugestije.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 62: 12 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 62: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s poročilom 1. seje
Svetovalnega telesa predsednika AZS za sodelovanje z zunanjimi institucijami in potrdil,
da se v svetovalno imenuje Toma Šarfa in dr. Marjana Hudeja.
Ad. 16
Poročilo o delu Fundacije za šport
Martin Steiner je povedal, da ima Fundacija za šport 17 članov, sam je eden od štirih
predstavnikov individualnih športov. Potrjuje jih državni zbor. Napaja se iz koncesij
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loterij. Letos ima na voljo približno 8 milijonov evrov sredstev, kar je približno 2 milijona
evrov manj kot lani, v najboljših časih je bilo na voljo tudi 13 milijonov evrov.
Približno 60 % predstavljajo razpisi s področij D1 in D2, ki temeljijo na uvrstitvi športa v
kategorije, kategoriziranih športnikih in medaljah, kar pomeni določeno prikrajšanje za
globalne športe. Letošnji izpad sredstev bo na pobudo OKS in Fundacije za šport
kompenziralo pristojno ministrstvo.
Močna postavka financiranja fundacije so tudi objekti, kjer se upoštevajo prioritete, ki jih
da posamezna panožna zveza.
Pomembno je, da ima tudi atletika v fundaciji še naprej predstavnika, še v letošnjem
letu bodo nove volitve. Letošnji finančni tok fundacije je slab, so pa sredstva tudi za
atletiko večinoma že potrjena – 210.000,00 EUR načrtovanih sredstev bi moralo biti
doseženih. Veliko odobrenih sredstev je odvisnih tudi od dobro napisanih prošenj in
pravilne uvrstitve v razpise, do težav lahko pride tudi pri samem črpanju sredstev zaradi nerealnih prijav veliko namenjenih sredstev ostane nepočrpanih.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 63: 11 članov je glasovalo za 0 proti.
Sklep št. 63: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil ter potrdil poročilo o
delu Fundacije za šport.
Ad 17
Medicinska podpora atletom – sodelovanje z Inštitutom za športno medicino
Maribor
Vladimir Kevo je poročal, da je vedno pereč problem pri atletih nastanek poškodb.
Trenutno je v fazi dogovarjanja z Matjažem Vogrinom, ki je tudi zdravnik pri OKS, in je v
primeru poškodbe atleta pripravljen sodelovati brez obveznosti, na način, da v 24 urah
po poškodbi opravijo diagnostiko in napotitev atleta na zdravljenje. Ob tem mora imeti
atlet veljavno kartico dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, sklenjenega pri Adriatic
Slovenica. Želeli bi si take pomoči tudi v Ljubljani, zato dogovori še niso zaključeni.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 64: 11 članov je glasovalo za 0 proti.
Sklep št. 64: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s poročilom o
medicinski podpori atletom – sodelovanjem z Inštitutom za športno medicino Maribor.
Direktor AZS bo navezal stik še s pristojno institucijo v Ljubljani.
Ad 18
Poročilo Nadzornega odbora za 2016
Predsednik Atletske zveze Slovenije Roman Dobnikar je povzel poročilo Nadzornega
odbora Atletske zveze Slovenije, ki ga je pripravil predsednik Nadzornega odbora Gregor
Istenič. Nadzorni odbor je v letu 2016 na rednih in korespondenčnih sejah spremljal
zakonitost dela Atletske zveze Slovenije in njenih organov, pregledoval poslovanje
Atletske zveze Slovenije ter nadzoroval finančno in materialno poslovanje Atletske zveze
Slovenije. Nadzorni odbor Atletske zveze Slovenije je pregledal in potrdil poročilo o
delovanju Atletske zveze Slovenije za leto 2016. Poslovanje Atletske zveze Slovenije je
bilo pregledano ob četrtletjih. O svojih ugotovitvah je Nadzorni odbor seznanjal Upravni
odbor Atletske zveze Slovenije, ki mu je podal tudi svoja priporočila za prihodnje
delovanje. Nadzorni odbor v novi sestavi je dne 6. 4. 2017 obravnaval Poročilo za leto
2016, finančni del in ga potrdil. NO AZS odgovorni osebi za pripravo Finančnega dela
Poročila za leto 2016 predlaga, da v tekstualnem delu obrazloži odstopanja od plana za

8

leto 2016, ter da se skladno z Računovodskimi standardi obrazložijo razlogi, zakaj je
prišlo do presežkov odhodkov nad prihodki.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 65: 11 članov je glasovalo za 0 proti.
Sklep št. 65: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se potrdil poročilo Nadzornega
odbora za 2016.
Ad 19
Letno poročilo 2016 s finančnim poročilom AZS za 2016
Marina Zupančič je poročala, da je bilo finančno leto 2016 v skladu z napovedmi po
poračunu ddv končano s približno 31.000,00 EUR presežkov odhodkov nad prihodki.
Lanski finančni tok je neprimerljiv z letom prej, ko je bilo tako odhodkov kot prihodkov
za od 20-25 odstotkov več, predvsem kot posledica organizacije Kongresa Evropske
atletske zveze EA. Malenkostno zmanjšanje je zaznati pri sponzorskih pogodbah, izstopa
pa tudi sprememba pri odhodkih za druga društva. Do razlike je prišlo predvsem zaradi
veliko odpisov zalog (blago v vrednosti 43.000,00 EUR) in nabave preostalega dela
prostorov AZS.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 66: 11 članov je glasovalo za 0 proti.
Sklep št. 66: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije je potrdil letno poročilo 2016 s
finančnim poročilom AZS za 2016 ter sprejel predlog, da se presežek odhodkov nad
prihodki pokrije iz akomulacije nabranega presežka prihodkov iz preteklih let.
Ad 20
Finančni načrt za leto 2017
Marina Zupančič je povedala, da AZS v letu 2017 čaka spremenjena situacija zaradi
znižanih sredstev Fundacije za šport, kar se bo poznalo vsem športnim zvezam, zato bo
potrebna optimizacija. S Fundacije za šport sredstev za 2017 še nismo prejeli prav tako
ne z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, zato situacije ne moremo primerjati z
lansko. Poznalo se bo tudi nižanje odhodkov, manj je kadrovske obremenitve, s tako
malo kadra zveza še ni delala. Predlaga, da se presežek odhodkov pokrije iz društvenega
sklada. Roman Dobnikar je povedal, da je bilo v letu 2016 veliko turbulenc, kar je
potrebno pokriti in peljati naprej. Z ministrstva pričakujemo občutno večja sredstva od
prvotnih ocen, kljub temu bo leto eno najtežjih, vendar z optimizmom napoveduje
umiritev stanja ter dobro poslovanje v 2017.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 67: 11 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 67: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije je potrdil Finančni načrt za leto
2017
Ad 21
Obravnava prošnje za članstvo v Atletski zvezi Slovenije Društva ljubiteljev teka
Filipides
Člani so se strinjali, da se odobritev članstva preloži.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 68: 10 članov je glasovalo za in 0 proti.
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Sklep št. 68: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je strinjal, da se odobritev
prošnje za članstvo v Atletski zvezi Slovenije Društva ljubiteljev teka
Filipides preloži.
Ad 22
Opravljanje prakse študenta Anžeta Mrzela, študenta 4. letnika Pravne fakultete
v Ljubljani
Primož Feguš je razložil, da je bil vzpostavljen kontakt s pravno kliniko pravne fakultete,
s katere je AZS že v preteklosti že sprejela študente za pomoč. Študent je bil na
razgovoru, po poletju lahko sodeluje, za njegovo pomoč pa za AZS ne bo nastalo
stroškov.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 69: 10 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 69: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje opravljanje prakse
študenta Anžeta Mrzela, študenta 4. letnika Pravne fakultete v Ljubljani brez stroškov za
AZS.
Seja se je zaključila ob 20:30
Zapisnik: Katja Kustec
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