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ZAPISNIK  

 

7. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je bila v torek, 19. septembra 

2017 ob 16:30 uri, v prostorih Atletske zveze Slovenije (Letališka cesta 33 C, Ljubljana). 

 

Prisotni člani UO: Roman Dobnikar (predsednik), Stane Rozman, dr. Marjan Hudej, Andrej 

Jeriček, Vladimir Kevo, Jan Žumer, mag. Primož Feguš, dr. Boris Dular, Tomo Šarf, Albert 

Šoba, Dušan Prezelj, Črtomir Špacapan, dr. Udovč Andrej. 

 

Opravičeno odsotni člani UO: Aleš Cantarutti, Anton Noner, Marjan Štimec, Rožle Prezelj. 

Neopravičeno odsoten član UO: Željko Puljič. 

 

Zaposleni pisarne Atletske zveze Slovenije: Dejan Dokl, Zdravko Peternelj, Nejc Jeraša. 

 

Ostali prisotni: Janez Aljančič, Marina Zupančič, Darjo Pungartnik, Vojko Arzenšek, Gregor 

Benčina, Tomaž Jarc, Gregor Istenič. 

 

Predsednik je ugotovil, da je ob začetku seje prisotnih 13 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 in predlagal naslednji.  

 

DNEVNI RED: 

 

1. Potrditev dnevnega reda 7. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije in 

sklepčnost  – R. Dobnikar. 

2. Potrditev zapisnika 5. in 6. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije – 

R. Dobnikar. 

3. Potrditev zapisnikov od 2. do 8. korespondenčne seje Upravnega odbora Atletske 

zveze Slovenije – R. Dobnikar. 

4. Potrditev sklepa o sklicu Skupščine AZS 24. oktober 2017 – dr. B. Dular. 

5. Poročilo o delu pisarne v času od 5. do 7. redne seje UO – mag. Dejan Dokl. 

6. Poročilo o realizaciji finančnega načrta AZS 1-6/2017 in poročilo o realizaciji 

finančnega načrta AZS 1-7/2017  – M. Zupančič, R. Dobnikar. 

7. Poročilo NO – G. Istenič. 

8. Predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o meritvah dolžin prog za cestne teke in 

tekmovalno hojo – dr. B. Dular. 

9. Predlog Pravilnika o mediaciji in arbitraži – dr. B. Dular. 

10. Predstavitev projekta Množični tek (šole in klubi) na dan 6.oktober – N. Jeraša. 

11. Poročilo EP Beograd in SP London – V. Kevo. 

12. Informacije o delu organov UO -  TtK, SS, PMS – dr. A. Udovč, V. Kevo, mag. P. 

Feguš. 

13. Predlog kandidatov za priznanja MOK, OKS-ZŠZ – R. Dobnikar. 

14. Informacije člana odbora ("Council") v European Athletics (EA) - G. Benčina. 

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

16. Razno. 
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Ad. 1 

Potrditev dnevnega reda 7. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze 

Slovenije  

 

Predsednik AZS je pozdravil navzoče in predstavil dnevni red.  

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 91: 15 članov je glasovalo za in 0 proti. 

 

Sklep št. 91: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje predlagani dnevni red 7. 

seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije 

 

Ad. 2 

Potrditev zapisnika 5. in 6. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije 

 

Na podani zapisnik člani Upravnega odbora niso imeli pripomb. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 92: 15 članov je glasovalo za in 0 proti. 

 

Sklep št. 92: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje zapisnika 5. in 6. seje 

Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.  

 

Ad. 3 

Potrditev zapisnikov od 2. do 8. korespondenčne seje Upravnega odbora Atletske 

zveze Slovenije 

 

A. Šoba je dal pripombo na zapisnik o Nairobiju glede glasovanja. V zapisniku je bilo 

navedeno, da je 10 članov glasovalo ZA in 6 PROTI. Pri navedbah imen in priimkov članov 

UO, ki so glasovali PROTI, je bilo navedenih samo 5 imen, manjkal je A. Jeriček. Zapisnik 

je pisarna popravila in je priloga zapisniku 7. seje UO. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 93: 15 članov je glasovalo za in 0 proti.  

 

Sklep št. 93: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje zapisnike od 2. do 8. 

korespondenčne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.  

 

Ad. 4  

Potrditev sklepa o sklicu Skupščine AZS 24. oktober 2017 

 

Predsednik AZS je članom UO predlagal, da se skliče redna letna skupščina AZS, in sicer 

24.10.2017. B. Dular je skladno s statutom predlagal vsebino dnevnega reda skupščine.  

 

Že sprejeta gradivo za redno letno skupščino bo članom UO posredovano v pregled. Še ne 

obravnavana gradiva pa v pregled in potrditev na naslednji redni ali korespondenčni seji 

UO. 

 

Člani UO so podprli predlog, da se predlaga skupščini AZS, da se določi članarina za leto 

2018 v enaki višini kot za leto 2017, to je 210 €.   

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 94: 15 članov je glasovalo za in 0 proti.  
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Sklep št. 94: Upravni odbor je sprejel sklep o sklicu in predlogu dnevnega Skupščine AZS 

na dan 24. oktober 2017. Sklic skupščine bo potekal skladno z določili statuta AZS. 

 

 

Ad. 5 

Poročilo o delu pisarne v času od 5. do 7. redne seje UO 

 

Mag. D. Dokl je seznanil člane UO o delu pisarne v času od 5. do 7. seje UO. Omenil je, da 

je bilo to obdobje po obsegu dela najintenzivnejše. Vseeno je uspela pisarna, kljub 

kadrovskim menjavam, korektno izpeljati vse zastavljene programe. AZS-ju se je pridružil 

nov sodelavec Nejc Jeraša, ki je prevzel področje marketinga.   

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 95: 15 članov je glasovalo za in 0 proti.  

 

Sklep št. 95: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil z delom pisarne AZS 

v času od 5. do 7. seje UO. 

 

 

Ad. 6 

Poročilo o realizaciji finančnega načrta AZS 1-6/2017 in poročilo o realizaciji 

finančnega načrta AZS 1-7/2017   

 

M. Zupančič je predstavila poročilo o realizaciji finančnega načrta AZS 1-6/2017 in AZS 1-

7/2017 in člane UO seznanila z BS in IPI. Dejala je, da je AZS v tem obdobju poslovala 

pozitivno.  

 

Članarino je do sedaj poravnalo 68 društev. 

 

R. Dobnikar je dejal, da je zadovoljen s trenutnim finančnim stanjem. Predstavil je tudi 

sponzorsko situacijo.  

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 96: 15 članov je glasovalo za in 0 proti.  

 

Sklep št. 96:  

 

Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil in potrjuje Poročilo o realizaciji 

finančnega načrta AZS 1-6/2017 in poročilo o realizaciji finančnega načrta AZS 1-7/2017. 

Strokovna služba,  na predlog g. Dušana Prezlja v začetku leta 2017,  dokončno pripravi 

predlog Pravilnika o materialnem in finančnem poslovanju in se go posreduje v obravnavo 

komisiji za statut in akte AZS. 

 

Ad. 7 

Poročilo NO 

 

G. Istenič je izpostavil 2 točki. Prva je, da mora biti poslovanje AZS transparentno. Vsak 

odliv denarja mora biti sledljiv. Druga se navezuje na spletno stran in amortiziranje le te. 

UO bi se moral izreči, kdaj in kako bomo začeli z amortiziranjem spletne strani. 

 

Zaključek je bil, da se mora čimprej sprejeti Pravilnik o finančnem poslovanju AZS. 
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Glasovanje o predlaganem sklepu št. 97: 15 članov je glasovalo za in 0 proti.  

 

Sklep št. 97: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje poročilo Nadzornega odbora. 

 

 

Ad. 8   

Predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o meritvah dolžin prog za cestne teke 

in tekmovalno hojo 

 

Dr. B. Dular je predstavil predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o meritvah dolžin prog 

za cestne teke in tekmovalno hojo. 

 

Razprava je potekala o 4. in 5. točki cenika, kjer je razlika o ceni med AZS certifikatom in  

vpisom v evidenco AZS (100 €) in AZS certifikatom in AIMS certifikatom ter vpisom v 

evidenco AZS (150 €). Na koncu je bilo sklenjeno, da cenik ostane kot je bilo predlagano 

v gradivu. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 98: 15 članov je glasovalo za in 0 proti.  

 

Sklep št. 98: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije sprejme predlog sprememb in 

dopolnitev Pravilnika o meritvah dolžin prog za cestne teke in tekmovalno hojo. 

 

 

Ad. 9   

Predlog Pravilnika o mediaciji in arbitraži 

 

Dr. B. Dular je predstavil predlog Pravilnika o mediaciji in arbitraži. Pisarna AZS se je 

obvezala, da bo objavila in seznanila vse člane AZS o Pravilniku o mediaciji in arbitraži. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 99: 15 članov je glasovalo za in 0 proti.  

 

Sklep št. 99: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije sprejme Pravilnik o mediaciji in 

arbitraži. 

 

 

Ad. 10  

Predstavitev projekta Množični tek (šole in klubi) na dan 6.oktober 

 

Na začetku se je na kratko predstavil nov sodelavec AZS Nejc Jeraša. Nato je seznanil 

člane UO o projektu Množični tek, ki se bo odvijal v petek, 6.10.2017. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 100: 15 članov je glasovalo za in 0 proti.  

 

Sklep št. 100:  

Upravni odbor AZS se je seznanil s projektom Množični tek. 

 

 

 

 

Ad. 11 

Poročilo EP Beograd in SP London  
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V. Kevo je podal poročilo o tekmovanjih. Dr. B. Dular je izpostavil, da morajo biti poročila 

bolje pripravljena (vključevati morajo tudi finančno poročilo). 

 

Predlog G. Isteniča je bil, da se za vsako tekmovanje podajo cilji in pričakovanja. Po 

zaključku tekmovanja se poda ocena ali so bili cilji, pričakovanja dosežena. D. Dokl je 

predlagal, da se vsako tekmovanje vodi kot projekt s pripadajočo dokumentacijo. 

 

V. Kevo je izpostavil, da se zaveda, da delovanje SS in pisarne v tem obdobju ni bilo najbolj 

optimalno. Pisarna je bila namreč kadrovsko podhranjena, nekaj je bilo tudi napak SS. 

 

R. Dobnikar je predlagal, da se začne pripravljati projekt Road to Berlin. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 101: 15 članov je glasovalo za in 0 proti. 

 

Sklep št. 101 Upravni odbor AZS potrjuje Poročilo EP Beograd in SP London. 

 

 

Ad. 12 

 

Informacije o delu organov UO -  TtK, SS, PMS 

 

Dr. A. Udovč (TtK) je izpostavil na  problem prekrivanja dogodkov oz. prireditev – primer 

Vse atletski vikend (ena oseba namreč nastopa v več vlogah in se zaradi tega ne more 

udeležiti vseh stvari). V prihodnje bi bilo dobro, da se ti dogodki ne bi prekrivali.  

 

A. Šoba je izpostavil problem kazni za prepozno prijavo (kazen je previsoka). A. Jeriček je 

predlagal, da se določi neka meja tolerance, kjer klubu v primeru prepozne prijave ne bi 

bilo treba plačati kazni. 

 

V. Kevo (SS) je seznanil člane UO, da je AZS naslednje leto organizatorka 5-eroboja U18. 

Pričakovano število udeležencev bo cca 400, kar bo predstavljalo velik finančni in 

organizacijski zalogaj.  Tema pogovora je bila tudi smiselnost sodelovanja reprezentanc 

takšnih oblikah tekmovanj  (U16, U18, U20 in U23), izpostavljena je bila tudi možna 

alternativa-usmeritev nastopov reprezentanc na Balkanijado. 

 

A. Kevo je obvestil UO, da je bil izvoljen v strokovni svet OKS. 

 

P. Feguš (PMK) je predstavil delo PMK. Dejal je, da je vedno bolj pomembna aktivacija 

sponzorjev. Danes namreč vsi sponzorji pričakujejo in zahtevajo, da se jim vložen 

sponzorski denar na takšen ali drugačen način povrne. Izpostavil je problematiko 

sodelovanja atletov in trenerjev z AZS (pri različnih marketinških akcijah). Predlagal je, da 

se za njih naredi delavnica, izobraževanje na temo promocije (predlog je, da se ta 

delavnica izvede na Vse atletskem vikendu). 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 102: 14 članov je glasovalo za in 0 proti. 

 

Sklep št. 102 Upravni odbor AZS se je seznanil z delom organov UO – TtK, SS, PMS. 

 

Ad. 13 

Predlog kandidatov za priznanja MOK, OKS-ZŠZ 
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R. Dobnikar je predstavil, da smo dobili razpis za priznanja MOK, OKS-ZŠZ. 

 

S. Rozman je izpostavil, da je informacija prišla zelo pozno strani OKS-a. Skupaj z dotično 

komisijo bodo pripravili predlog kandidata/kandidatov za priznanja.  

 

Komentar UO je bil, da smo bili glede kandidiranja za priznanja različno aktivni v preteklosti 

(ena obdobja bolj, druga manj). Zato je UO predlagal, da se naredi seznam vseh 

nagrajencev v preteklosti, kot tudi pripravi seznam kandidatov, ki bi lahko kandidirali za 

priznanja v prihodnje. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 103: 14 članov je glasovalo za in 0 proti. 

 

Sklep št. 103 Upravni odbor AZS se je seznanil s potekom evidentiranja kandidatov za 

priznanja MOK, OKS-ZŠZ. 

 

 

Ad. 14 

Informacije člana odbora ("Council") v European Athletics (EA) 

 

G. Benčina je predstavil pomembnejše informacije glede EA in IAF.  Predlagal je, da se po 

potrebi v prihodnje doda nova točka dnevnega reda – informiranje o mednarodnih 

dogodkih. 

 

Ljubljana bo od 3. do 5. novembra 2018 gostila “Council meeting”. AZS ne bo imela 

nobenega stroška z organizacijo tega dogodka. G. Benčina je predlagal, da AZS pokrije 1 

večerjo in hkrati povabil predstavnike AZS-ja, da se udeležijo dogodka.. UO je soglasno 

potrdil, da AZS prevzame strošek 1 večerje, ki bo po mnenju G. Benčine znašala med 2.000 

in 3.000 EUR. 

 

G. Benčina je predlagal, da se potrudimo in obdržimo slovenske predstavnike v EA, IAF. 

Prav tako je izpostavil, da bi bilo dobro, da izkoristimo možnosti in prijavimo kandidate za 

nagrade EA. 

 

R. Dobnikar in J. Aljančič sta predlagala, da se določi termin sestanka za mednarodno 

sodelovanje. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 104: 13 članov je glasovalo za in 0 proti. 

 

Sklep št. 104 Upravni odbor AZS se je seznanil z informacijami člana odbora EA. 

 

 

Ad. 15 

Predlogi in pobude članov Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije 

 

Leta 2020 ima AZS 100-obletnico. UO se je strinjal, da se določi organizacijski odbor, ki 

bo začel delati na tem projektu. 

 

D. Prezelj je predlagal, da s strategijo AZS nadaljujemo tam, kjer smo prenehali. Predlagal 

je, da se naredi pregled dosedanjega dela in se naredi plan za prihodnost. 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 105: 13 članov je glasovalo za in 0 proti. 
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Sklep št. 105 Upravni odbor AZS potrdi določitev organizacijskega odbora za 100-

obletnico Atletske zveze Slovenije. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 106: 13 članov je glasovalo za in 0 proti. 

 

Sklep št. 106 Upravni odbor AZS potrdi nadaljevanje izvajanje strategije AZS. 

 

Ad. 16 

Razno 

 

A.Šoba je izpostavil problematiko glede informiranosti glede dodeljenega števila dni priprav 

in na kakšen način jih je možno izkoristiti. Dejal je, da informacija ni prišla pravočasno do 

trenerjev. V prihodnje želi, da so stvari narejene bolj transparentno (na začetku sezone se 

določi vse parametre in se o tem obvesti vse trenerje). 

 

Izpostavil je tudi problematiko pri izboru za reprezentančne tekme. Predlaga, da se na 

reprezentančne tekme pošlje najboljše atlete (tudi če zaradi različnih razlogov ti niso 

izpolnili kriterijev za uvrstitev v reprezentanco-možnost “selektorske” odločitve). 

 

D. Dokl je predlagal, da se definira časovna odzivnost AZS za objave informacij, rezultatov 

z različnih nivojev tekmovanj, kot tudi s katerimi komunikacijskimi kanali morajo biti 

informacije objavljene (spletna stran, FB, Twitter). 

 

Komentar D. Prezlja je tudi bil, da na spletni strani ni navedenih vseh komisij, 

aktov…Pisarna se je obvezala, da bo ažurirala informacije na spletni strani. 

 

 

 

Seja je potekala do 20.37. 

 

 

 

 

Zapisnikar: Nejc Jeraša                                            Predsednik AZS: 

          Roman Dobnikar 


