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ZAPISNIK  

 

10. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek, 1. februarja 

2018, ob 16:30 uri, v prostorih Atletske zveze Slovenije (Letališka cesta 33 C, Ljubljana). 

 

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

Vladimir Kevo, Matija Kranjc, mag. Primož Feguš, Tomo Šarf, Dušan Prezelj, Črtomir 

Špacapan, Albert Šoba, dr. Andrej Udovč, Anton Noner, Uroš Verhovnik.  

 

Upravičeno odsotni: dr. Boris Dular, Marjan Štimec. 

 

Odsotni: Aleš Cantarutti, Dušan Olaj, Željko Puljič.  

 

Ostali prisotni: Gregor Istenič, Darjo Pungartnik, Tomaž Jarc, Martin Steiner. 

 

Prisotni zaposleni pisarne AZS: mag. Dejan Dokl, Marija Šestak. 

 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Ugotovitev sklepčnosti 10. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije 

(UO AZS). – R. Dobnikar 

2. Potrditev dnevnega reda 10. redne seje UO AZS. – R. Dobnikar 

3. Potrditev zapisnika 9. redne seje UO AZS. – R. Dobnikar 

4. Po sklepu imenovane komisije, predsednik predlaga Sklep o podaljšanju opravljanja 

dela mag. Dejanu Doklu za 1 leto, do 1.2. 2019. – R. Dobnikar 

5. Poročilo o delu pisarne v času med 9. in 10. redno sejo UO AZS. – mag. D. Dokl 

6. Poročila za leto 2017: pisarna AZS - mag. D. Dokl, Tehnično-tekmovalna komisija 

- dr. Andrej Udovč, Strokovni svet – V. Kevo, Komisija za Statut in akte - dr. B. 

Dular, Komisija za boj proti dopingu – A. Požes, Marketinško-poslovni svet - mag. 

P. Feguš, Komisija za Mediacijo in arbitražo – D. Prezelj. 

7. Predlog finančnega načrta za leto 2018 (prvi predlog). – R. Dobnikar 

8. Potrditev Strokovnega programa AZS za l. 2018: Merila 2018, Atletika 2018. – V. 

Kevo 

9. Potrditev pogodb med AZS in atleti vrhunske in internacionalne selekcije pred 

podpisom 6. 2. 2018. – R. Dobnikar, V. Kevo 

10. Predstavitev spremembe v vodstvu ZATS in UO AZS; Uroš Verhovnik, potrditev 

mandata, kot član UO predsednik ZATS-a in nov član UO. – R. Dobnikar, U. 

Verhovnik. 

11. Predstavitev prijave na razpis FŠO 2018. – mag. D. Dokl, M. Steiner 

12. Ustanovitev Sveta za pripravo strategije Atletske zveze Slovenije, ki bo nadaljeval 

delo prejšnjega Sveta za to področje. – R. Dobnikar, mag. D. Dokl 

13. Vabilo na ''strateško delavnico'', z namenom določitve strateških ciljev in strategije 

AZS za naslednje srednjeročno obdobje. – R. Dobnikar 

14. Predstavitev nameravanih sprememb Pravilnika za registracije AZS in Pravilnika za 

prestope AZS. – T. Šarf 

15. Včlanitev ultramaratonskih tekačev v AZS pod okrilje Združenje za gorske teke 

AZS. – R. Dobnikar, T. Šarf 

16. Obravnava prošenj za članstvo v AZS: DLT Filipides, Športno društvo GO ŠPORT, 

AK Lastovke. – mag. D. Dokl, T. Šarf 

17. Poročilo o pregledu manjkajočih dokumentov objavljenih na internetni strani AZS      
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          in predlog dopolnitev. – mag. D. Dokl 

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

    19. Imenovanje Tine Demšar – mediacija in arbitraža. 

    19. Razno. 

 

 

Ad. 1 

Ugotovitev sklepčnosti 10. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze 

Slovenije (UO AZS). – R. Dobnikar 
 

Predsednik AZS, Roman Dobnikar, je pozdravil člane UO in 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 naslednjo točko.  

 

Ad. 2 

Potrditev dnevnega reda 10. redne seje UO AZS. – R. Dobnikar 
 

Predsednik AZS je pozdravil navzoče in predstavil dnevni red. 

Dušan Prezelj je predlagal dodatno točko dnevnega reda: Imenovanje Tine Demšar v 

komisijo za mediacija in arbitražo. 

Roman Dobnikar predlaga razpravo o 11. točki na začetku seje in da 4. točko 

preimenujemo v 11. točko. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 125: 13 članov je glasovalo za in 0 proti. 

 

Sklep št. 126: UO AZS je potrdil na seji predlagani dnevni red 10. redne seje UO AZS. 

 

 

Ad. 3 

Potrditev zapisnika 9. redne seje UO AZS. – R. Dobnikar 
 

Na podani zapisnik člani Upravnega odbora niso imeli pripomb. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 126: 13 članov je glasovalo za in 0 proti. 

 

Sklep št. 126: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije je potrdil zapisnik 9. redne seje 

Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.  

 

Ad. 4 

Predstavitev prijave na razpis FŠO 2018. – mag. D. Dokl, M. Steiner 
 

Dejan Dokl je poročal o uspešno počrpanih sredstvih D1 in D2 in pravočasno oddajo poročil 

za D3, D4, RR ter Z za leto 2017 ter prijavo na razpis FŠO za leto 2018. Sredstva FŠO 

generalno so se iz leta 2016 na 2017 znižala za 3 milijone in iz 2017 na 2018 za dodaten 

milijon evrov. 

 

Martin Steiner je potrdil, da je AZS uspešno oddala prijavo na razpis FŠO za 2018 in 

poročal, da se bodo sredstva v 2018 kot do sedaj, delila na podlagi uspešnosti (rezultate 

za področje D1 in D2 FŠO posreduje OKS).  

Dejan Dokl je poročal o do sedaj počrpanih sredstvih v višini 159.000€ in povedal, da so 

zadnji zahtevki tudi že oddani ter pričakuje odgovor FŠO o ustreznosti le-teh. Skupni 

znesek, ki se še pričakuje s strani FŠO je 23.000€, v celoti od FŠO v letu 2017 pa 182.000€. 
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Glasovanje o predlaganem sklepu št. 127: 13 članov je glasovalo za in 0 proti. 

 

Sklep št. 128:  UO AZS se je seznanil s poročilom pisarne AZS v zvezi z oddanimi poročili 

za FŠO za leto 2017 ter prijavo na razpis za sredstva s strani FŠO l. 2018. 

 

Ad. 5 

Poročilo o delu pisarne v času med 9. in 10. redno sejo UO AZS. – mag. Dokl 
 

Dejan Dokl je povedal, da je delo v pisarni bilo skoncentrirano na pripravo poročil za l. 

2017 in razpisa za l. 2018 za FŠO ter z izdajanjem mnenj in soglasij projektom članic AZS. 

Povedal je tudi, da se pripravlja končno Letno poročilo AZS 2017 in bo predstavljeno na 

naslednji seji. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 128: 13 članov je glasovalo za in 0 proti. 

 

Sklep št. 128: UO AZS se je seznanil s poročilom o delu pisarne v času med 9. in 10. 

redno sejo UO. 

 

Ad. 6 

Poročila za leto 2017: Tehnično-tekmovalna komisija - dr. Andrej Udovč, 

Strokovni svet – V. Kevo, Komisija za boj proti dopingu – A. Požes, Marketinško-

poslovni svet - mag. Primož Feguš 
 

Dr. Andrej Udovč je povedal, da je bila v letu 2017 sestavljena nova komisija in da je delo 

uspešno potekalo (5 sej). Certificirani so skoraj vsi stadioni, ki so bili obnovljeni, čaka se 

še na certifikacijo mariborskega štadiona. Poročal je tudi o sodelovanju s Strokovnim 

svetom in pripravi koledarja za sezono 2018. 

Pomemben dogodek je bil seminar za sodnike tekmovalne hoje (93 udeležencev). Podal je 

pripombo, da predsednik protidopinške komisije ni prisoten na srečanjih in premalo 

sodeluje ter tudi ne obvešča tekmovalne komisije o opravljenih testiranjih na tekmovanjih. 

 

Vladimir Kevo je povedal, da se člani Strokovnega sveta prizadevajo vzpostaviti sistem, ki 

bo optimalno deloval. Poročal je tudi o opravljenih testiranjih.  

 

Albert Šoba je izpostavil, da nov tekmovalni sistem za mlade ni zaživel in poudaril, da je 

UO na to temo že sprejel sklep, ki se naj v prihodnje izvaja.  

 

Roman Dobnikar je predlagal, da se razprava na temo novega tekmovalnega sistema za 

mlade ponovno uvrsti v obravnavo na dnevni red naslednje seje UO. 

 

Primož Feguš je poročal o rednih sestankih Marketinško poslovnega sveta in prizadevanju 

za pridobitev novih sponzorskih pogodb.  

 

Dušan Prezelj je poročal o dveh sejah Komisije za Statut in akte AZS in pripravi pravilnika, 

ki ga je sprejel UO. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 129: 13 članov je glasovalo za in 0 proti. 
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Sklep št. 129: UO AZS se je seznanil s poročilom o delu Tehnično-tekmovalne komisije, 

Strokovnega sveta, Marketinško-poslovnega sveta in Komisije za mediacijo in arbitražo 

AZS za leto 2017. 

 

Ad. 7 

Predlog finančnega načrta za leto 2018 (prvi predlog). – R. Dobnikar 
 

Roman Dobnikar je predstavil prvi, okvirni Finančni plan za leto 2018. Načrtovani prihodki 

za leto 2018 so 958.000€. Poročal je, da smo v letu 2017 že uspeli nekoliko izboljšati 

poslovanje in posledično finančno stanje AZS.  

 

Potrdil je tezo, da bomo več sredstev kot je v prvem predlogu, planirali tudi za Združenje  

za Gorski tek, kajti pričakujemo, da bomo več sredstev pridobili iz MIZŠ (LPŠ) in FŠO (D1 

in D2), torej je smiselno finančni plan za  l. 2018 tako tudi planirati.  

Končni finančni predlog za 2018 bo podan na naslednji seji, kjer bo znano tudi končno 

Finančno poročilo za leto 2017, ki bo dokončano do konca marca l. 2018. 

 

Dušan Prezelj je opozoril, da se namenska sredstva morajo uporabljati v skladu s 

sklenjenimi pogodbami.  

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 130: 13 članov je glasovalo za in 0 proti. 

 

Sklep št. 130: UO AZS se seznani s predlogom Finančnega načrta za leto 2018 (prvi 

predlog). 

 

Ad. 8 

Potrditev Strokovnega programa AZS za l. 2018: Merila 2018, Atletika 2018. – 

V. Kevo 
 

Vladimir Kevo je poročal o stališču Strokovnega sveta, da se skrajša rok za doseganje 

norm za Evropsko prvenstvo v Berlinu. Povedal je, da se Matija Kranjc ni strinjal s 

predlogom, Strokovni svet pa je ostal pri odločitvi, da norme za evropsko prvenstvo veljajo 

od 1. januarja 2018. O nastopu atletov na EP v Berlinu, ki so norme dosegli že v letu 2017, 

bo odločal Strokovni svet. 

 

Vladimir Kevo je predstavil dokumenta stroke AZS, Atletika 2018 ter Merila 2018. Povedal 

je, da obstaja težava pri dveh atletinjah, ki ne izpolnjujeta kriterijev za vrhunsko selekcijo, 

ampak sta bili visoko uvrščeni na zadnjem Svetovnem prvenstvu v Londonu l. 2017. 

 

Matija Kranjc je predlagal, da se tudi Maruša Černjul in Tina Šutej uvrstita v vrhunsko 

selekcijo, Vladimir Kevo pa je predlagal, da se raje formira nova, vmesna selekcija. 

Vladimir Kevo je zagovarjal stališče, da se morajo upoštevati kriteriji.  

 

Gregor Istenič je mnenja, da iz dokumenta ni razvidna finančna opredeljenost. Predlagal 

je, da se dokument dopolni finančnimi zneski. Predsednik se je strinjal, saj je menil, da so 

že vsi prejeli pripravljene dokumente, ki opredeljujejo finančne plane. Zato so na seji vsi 

prejeli tudi dodatek dokumenta, ki natančno opredeljuje finančne posledice predlaganih 

merilih za 2018. 

 

Vladimir Kevo je tudi predstavil finančno strukturo. 
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Roman Dobnikar je predlagal, da se ne dela novega dodatnega razreda, temveč se je 

strinjal, da se Tino Šutej in Marušo Černjul uvrsti v vrhunsko selekcijo in da se spremeni 

in dopolni dokument Atletika 2018. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 131: 12 članov je glasovalo za in 1 proti. 

 

Sklep št. 131: UO AZS je potrdil dokument Merila 2018, dopolniti dokument Atletika 

2018 z uvrstitvijo Maruše Černjul in Tine Šutej v vrhunsko selekcijo. 

 

Ad. 9 

Potrditev pogodb med AZS in atleti vrhunske in internacionalne selekcije pred 

podpisom 6. 2. 2018. – R. Dobnikar, V. Kevo 

 

Dušan Prezelj je mnenja, da so sredstva namenjena za pogodbe namenska sredstva in jih 

ne bi smeli pogojevati. Predlaga, da se pogodba dopolni z cilji. 

 

Vladimir Kevo je izpostavil problematiko ne nastopanja vrhunskih atletov na največjih 

domačih tekmovanjih. 

  

Matija Kranjc je predlagal, da se pogodba dopolni s prestopi v višjo kategorijo v tekoči 

sezoni v primeru, da atlet doseže kriterij za vrhunsko selekcijo. Predsednik je podal 

mnenje, da se lahko o izjemah odločamo znotraj leta, ne pa vnaprej, saj mora o tem 

odločati tudi Strokovni svet ter Upravni odbor. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 132: 12 članov je glasovalo za in 1 proti. 

 

Sklep št. 132:  UO AZS potrdi ustreznost pogodb med AZS in atleti vrhunske in 

internacionalne selekcije za leto 2018. Sprejel je predlog, da se pogodba že letos dopolni 

s cilji vsakega posameznega atleta. 

 

 

Ad. 10 

Predstavitev spremembe v vodstvu ZATS in UO AZS; Uroš Verhovnik, potrditev 

mandata, kot član UO predsednik ZATS-a in nov član UO. – R. Dobnikar, U. 

Verhovnik. 

 

Uroš Verhovnik se je predstavil kot nov predsednik ZATS in seznanil člane UO o novih 

članih izvršnega odbora ZATS: Tina Jurčak, Matjaž Polak, Slavko Malnar in Robert Rudelič. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 133: 13 članov je glasovalo za in 0 proti. 

 

Sklep št. 133:  Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil in potrdil novo 

sestavo IO ZATS. 

 

Ad. 11 

Po sklepu imenovane komisije, predsednik predlaga Sklep o podaljšanju 

opravljanja dela mag. Dejanu Doklu za 1 leto, do 1.2. 2019. – R. Dobnikar 

 

Primož Fegus je poročal o sestanku komisije, ki je potekal januarja, na katerem so bili 

prisotni še člani komisije dr. Marjan Hudej, dr. Boris Dular, Dušan Prezelj, Stane Rozman. 

Prisoten je bil tudi Roman Dobnikar kot predsednik AZS. Povedal je, da so se vsi člani 
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strinjali, da se Dejanu Doklu podaljša pogodba v. d. direktorja za eno leto ter da se določijo 

cilji, da se nadzoruje realizacija le teh, hkrati pa odpravljajo pomanjkljivosti.  

 

Albert Šoba se ni strinjal s sklepom komisije ter je pohvalil delo Dejana Dokla. Mnenja je 

bil, da se je znašel v težki situaciji, brez primopredaje, sredi sezone in je povedal, da je v 

takšnih situacijah povsem logično, da nekatere naloge niso bile opravljene pravočasno. 

Šoba je predlagal, da se Dejanu Doklu podaljša pogodba v skladu s statutom AZS: štiriletna 

pogodba za delo direktorja. Anton Noner, Črtomir Špacapan, Vladimir Kevo, Uroš 

Verhovnik in Tomo Šarf so delili mnenje Alberta Šobe. 

 

Dušan Prezelj je povedal, da je razlika med delovnim mestom v. d. direktorja in direktorja 

samo v imenu. 

 

Stane Rozman je povedal, da se je na sestanku govorilo pripombah in pohvalah in iskanju 

rešitvah kako izboljšati delo. Menil je, da bi bilo potrebno spremeniti Statut AZS in vezati 

pogodbo za direktorja na predsedniški mandat. 

 

Dejan Dokl je povedal, da žal ni imel možnosti članom komisije pojasniti vzrokov za 

nepopolno izvrševanje nalog direktorja AZS v l. 2017.  

Razmere na AZS, po odhodu strokovne sodelavke, ki je bila zadolžena za več zelo 

pomembnih in obsežnih del in nalog na AZS, zelo hitro po njegovem nastopu v.d. direktorja 

februarja l. 2017, je velik del razloga za to.  

Daljše obdobje po njenem odhodu je opravljal večino del, ki so po sistemizaciji delovnih 

mest AZS zapisana za tri delovna mesta. Moral je postavljati vsakokratno trenutne 

prioritete, da je tekmovana sezona bila z vidika pisarne uspešno podprta in moralo bi biti 

razumljivo, da zaradi tega, vseh del v opisu le del direktorja, ni bilo mogoče 100% 

kvalitetno in pravočasno realizirati.  

Prepričan je, da se zelo redki zavedajo, koliko ur dela je dejansko v tej NPŠZ letno potrebno 

opraviti, da sistem deluje kot deluje.    

 

Roman Dobnikar je pohvalil delo Dejana Dokla, se  hkrati strinjal z ostalimi člani, da je bil 

preobremenjen, hkrati pa je tudi poudaril, da je bila komisija zelo korektna in je sprejela 

priporočila, kako se izboljša ter spremlja pomanjkljivosti dela g. Dokla. 

 

Albert Šoba je predlagal, da se sprejme sklep, da se mag. Dejana Dokla imenuje za 

direktorja Atletske zveze Slovenije za obdobje štirih let (od 1. 2. 2018 do 1. 2. 2022).  

 

Glasovalo se je o prvotnem predlogu, ki je bil del gradiva (glasovanje sta podprla dva  

člana UO, g. Dobnikar in g. Prezelj).  

Za tem je predsednik Dobnikar, na osnovi predhodne razprave predlagal, da se podeli  

mag. Dejanu Doklu poln mandat, v skladu s Statutom AZS, za obdobje štirih let in dal na 

glasovanje ta predlog, ki je bil sprejet z večino prisotnih.  

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 134: 12 članov je glasovalo za in 1 proti. 

 

Sklep št. 134: UO AZS sprejme predlog, da se mag. Dejana Dokla imenuje za direktorja 

za obdobje štirih let (od 1. 2. 2018 do 1. 2. 2022). 

 

Ad. 12 

Ustanovitev Sveta za pripravo strategije Atletske zveze Slovenije, ki bo 

nadaljeval delo prejšnjega Sveta za to področje. – R. Dobnikar, mag. D. Dokl 
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Roman Dobnikar je predlagal, da komisijo vodi direktor AZS mag. Dejan Dokl in da so člani 

sveta vsi predsedniki komisij AZS ter Gabrijel Ambrožič, Dušan Prezelj in Uroš Verhovnik. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 135: 13 članov je glasovalo za in 0 proti. 

 

Sklep št. 135:  UO AZS se je strinjal z obuditvijo dela Sveta za sestavo strategije 

Atletske zveze Slovenije v novi sestavi. 

 

Ad. 13 

Predstavitev nameravanih sprememb Pravilnika za registracije AZS in Pravilnika 

za prestope AZS. – T. Šarf 

 

Tomo Šarf je pohvalil Zdravka Peternelja za dobro pripravljeno gradivo ter seznanil člane 

UO, da bo osnutek pravilnika pripravljen do naslednje seje UO. Dal je pripombo na odvečno 

birokracijo. 

 

Gregor Istenič je podal pripombo, da je sedanji pravilnik zastarel. 

 

Stane Rozman je povedal, da nima pripomb na sedanji pravilnik. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 136: 13 članov je glasovalo za in 0 proti. 

 

Sklep št. 136:  UO AZS se seznani z nameravanimi spremembami Pravilnika za 

registracije AZS in Pravilnika za prestope AZS. 

 

Ad. 15 

Včlanitev ultramaratonskih tekačev v AZS pod okrilje Združenje za gorske teke 

AZS. – R. Dobnikar, T. Šarf 
 

Tomo Šarf je podprl idejo, da se Ultramaratonski tekači sprejmejo v Združenje za gorske 

teke. 

 

Roman Dobnikar je predlagal, da se Ultramaratonski tekači sprejmejo v AZS pod okriljem 

Združenja za gorske teke, kar je tudi predlagal v vmesnih pogovorih, saj je mnenja, da 

lahko AZS dobi s tem tudi dodatno publiciteto. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 137: 13 članov je glasovalo za in 0 proti. 

 

Sklep št. 137:  UO AZS se seznani in potrdi včlanitev ultramaratonskih tekačev v AZS 

pod okrilje Združenja za gorske teke 

 

Ad. 16 

Obravnava prošenj za članstvo v AZS: DLT Filipides, Športno društvo GO ŠPORT, 

AK Lastovke. – mag. D. Dokl, T. Šarf 
 

Dejan Dokl je povedal, da je DLT Filipides lokalno društvo, ki se ne udeležuje tekmovanj 

in je mnenja, da se do nadaljnjega ne sprejme v članstvo AZS. 

 

Tomo Šarf je mnenja, da je potrebno podpirati vsa društva, ki se ukvarjajo z atletiko. 

 

Črtomir Špacapan je predlagal, da se odloži odločitev o članstvu DLT Filipides v AZS. 
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Anton Noner je predlagal, da se vsi rekreativni tekaški klubi včlanijo v že obstoječo tekaško 

sekcijo – Združenje za rekreativne in cestne teke. 

 

Dejan Dokl predlaga, da se AK Lastovke včlani v AZS, ker se nameravajo aktivno 

udeleževati atletskih tekmovanj ter da se odloži odločitev o članstvu GO ŠPORT IN DLT 

Filipides. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 138: 13 članov je glasovalo za in 0 proti. 

 

Sklep št. 138:  UO AZS je po obravnavi sprejel sklep o odložitvi odločitve o sprejemu DLT 

Filipides in ŠD GO ŠPORT v članstvo AZS. Hkrati pa so potrdili, da se v članstvo sprejme 

AK Lastovka. 

 

Ad. 17 

Poročilo o pregledu manjkajočih dokumentov objavljenih na internetni strani 

AZS in predlog dopolnitev. – mag. D. Dokl 
 

Dejan Dokl je poročal o dogovorih z Imaginom kako osvežiti in olajšati uporabo spletne 

strani in povedal, da so objavljeni manjkajoči dokumenti. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 139: 13 članov je glasovalo za in 0 proti. 

 

Sklep št. 139:  UO AZS se seznani s stanjem in nameravanimi spremembami v zvezi z 

internetno stranjo AZS. 

 

 

Ad. 18 

Predlogi in pobude članov Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije: 
 

Imenovanje Tine Demšar za podpredsednico Komisije za mediacijo in arbitražo. 

– Dušan Prezelj 

 

Dušan Prezelj je seznanil člane UO o imenovanju Tine Demšar za podpredsednico Komisije 

za mediacijo in arbitražo. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 140: 13 članov je glasovalo za in 0 proti. 

 

Sklep št. 140: UO AZS se seznani z imenovanjem Tine Demšar za podpredsednico 

Komisije za mediacijo in arbitražo. 

 

Ad. 19 

Razno: 
 

Dejan Dokl je povedal, da je potrebno določiti pravila o objavah na spletni strani tekom 

vikenda in dati prioriteto tekmovanjem, ki so za AZS in širšo javnost pomembnejša (OI, 

SP, EP, članski državni rekordi,…).  

 

Vladimir Kevo je povedal, da je pisarna preobremenjena, da se ne more zahtevati, da 

pisarna dela vse vikende. 
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Gregor Istenič predlaga, da bi lahko imeli dodatno pomoč ali se drugače organizirali za še 

bolj ažurne in atraktivne spletne informacije tudi tekom vikendov, ker spletna stran mora 

biti glavni vir informacij o atletiki. Predsednik je bil mnenja, da so objave na naših spletnih 

straneh ter socialnih omrežjih (Fb, Twiter, Instagram) že na veliko višji ravni kot nekoč, 

da pa se strinja in da bomo razmislili o tem, kako še ažurneje objavljati na spletu, saj je 

pomembno da bi rezultate spremljali preko naših uradnih spletnih strani, ne pa preko 

drugih. Dejan Dokl se je zavzel, da bodo premislili ter pripravili ustrezne rešitve, ki jih bodo 

predstavili upravnemu odboru. 

 

 

Seja se je zaključila ob 20.30 

 

 

Zapisala: Marija Šestak                                        Predsednik AZS: 

               Roman Dobnikar 

 


