ZAPISNIK
20. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek, 18.
decembra 2019 ob 16:30 uri, v prostorih Atletske zveze Slovenije (Letališka cesta 33 C,
Ljubljana).
Prisotni: Roman Dobnikar, dr. Marjan Hudej, Stane Rozman, Črtomir Špacapan, Vladimir
Kevo, Dušan Prezelj, dr. Andrej Udovč, Anton Noner, Primož Feguš, Tomo Šarf.
Opravičeno odsotni: Albert Šoba, dr. Boris Dular, Dušan Papež, Aleš Cantarutti, Dušan
Olaj, Marjan Štimec, Uroš Verhovnik.
Zaposleni pisarne Atletske zveze Slovenije: Nejc Jeraša, Peter Kastelic.
Ostali prisotni: Janez Aljančič, Gregor Istenič, Tomaž Jarc, Darjo Pungartnik.
Predlog dnevnega reda:
1. Ugotovitev sklepčnosti 20. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije
(UO AZS). – R. Dobnikar
2. Potrditev dnevnega reda 20. redne seje UO AZS. – R. Dobnikar
3. Potrditev Zapisnika 19. redne seje UO in zapisnika 31. dopisne seje UO. – R.
Dobnikar
4. Razprava o finančni realizaciji 1-11 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
5. Poslovno finančni načrt AZS za l. 2020. – R. Dobnikar, N. Jeraša
6. Strokovni program Atletika in Merila za l. 2020. – V. Kevo
7. Razpis MIZŠ za program NPŠŠ. – N. Jeraša
8. Določitev vsebine in aktivnosti v zvezi s 100. obletnico atletike v Sloveniji. - M.
Hudej, S. Rozman, N. Jeraša
9. Sestava Komisije za registracijo. – T. Šarf, N. Jeraša
10. Sprejem AD Urbani tekači v članstvo AZS. – T. Šarf, N. Jeraša
11. Predlogi in pobude članov Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.
12. Razno.

1

Ad. 1
Ugotovitev sklepčnosti 20. redne seje UO AZS
Predsednik R. Dobnikar je pozdravil člane UO in ostale prisotne. Ugotovil je, da je ob
začetku seje prisotnih 9 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 20. redne seje UO AZS
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. 261: 9 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 261: UO AZS potrjuje predlagani dnevni red 20. redne seje UO AZS.
Ad. 3
Potrditev Zapisnika 19. redne seje UO in zapisnika 31. dopisne seje UO.
D. Prezelj je izpostavil, da v zapisnikih dopisnih sej UO niso vključena mnenja oz.
komentarji članov UO. N. Jeraša je odgovoril, da so dopisne seje namenjene sprejetju ali
zavrnitvi predlaganega sklepa. Po razpravi je D. Prezelj predlagal, da se k naslednjim
zapisnikom dopisnih sej doda priloga, iz katere bodo razvidna izražena mnenja oz.
komentarji članov UO.
G. Istenič je dejal, da še ni dobil pojasnila vezanega na nepravilnosti pri sklicu in zapisniku
korespondenčne seje SS (zapisnik 30. dopisne seje Upravnega odbora).
Ostali člani UO niso imeli pripomb na zapisnika, zato jih je dal R. Dobnikar na glasovanje.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 262: 9 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 262: UO AZS potrjuje Zapisnik 19. redne seje UO in zapisnik 31. dopisne seje
UO.
Ad. 4
Razprava o finančni realizaciji 1-11 2019, pregled črpanja sredstev MIZŠ in FŠO
in razprava po področjih: SS, TtK, MPS za l. 2019.
R. Dobnikar je seznanil člane UO, da smo uspeli podpisati novo sponzorsko pogodbo s
Telekomom. Nato je predstavil finančno realizacijo 1-11/2019 in oceno 1-12/2019, ki je
narejena na podlagi realno ocenjenih stroškov do konca leta. Ocenjujemo, da bomo v letu
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2019 ponovno presegli 1 mio € prometa. Dejal je, da smo od MIZŠ uspeli počrpati vsa
dodeljena sredstva. S strani FŠO smo dobili nakazanih cca 110.000 €, preostalih 40.000 €
bomo dobili po oddaji končnega poročila. S sponzorji bomo do konca leta realizirali 250.000
€ prihodkov. Dejal je, da bodo celotni ocenjeni odhodki v letu 2019 znašali cca 970.000 €.
V celoti smo realizirali programske odhodke za športnike in trenerje ter sredstva za nastope
športnikov. Zaključil je, da bomo leto 2019 ponovno finančno uspešno zaključili. To
pomeni, da v začetku leta 2020 ne bomo imeli likvidnostnih težav in bomo lahko februarja
tudi že izplačali prvi obrok vsem atletom in atletinjam na pogodbah.
N. Jeraša je še bolj podrobno predstavil posamezne postavke na prihodkovni in odhodkovni
strani ter pojasnil odstopanja glede na planske vrednosti. Dejal je, da je poslovanje AZS
stabilno in bomo leto 2019 finančno uspešno zaključili. Pojasnil je, da bomo letos oblikovali
rezervacije v višini cca 85.000 € (65.000 € rezervacij bo vezanih na pogodbe z atleti in
priprave, 20.000 € pa bo rezerviranih za aktivnosti vezane na 100. let slovenske atletike).
G. Istenič je vprašal, ali so bila izkoriščena oz. izplačana vsa planirana sredstva za priprave
atletov v letu 2019 ali ne in se je del teh sredstev prenesel v sklad za podporo mladih
atletov. N. Jeraša je odgovoril, da so bila izplačana vsa sredstva.
R. Dobnikar je dodal, da je letno poročilo 2019 v pripravi in bo narejeno takoj, ko bo
zaključeno leto in prejeti ter poknjiženi vsi računi.
J. Aljančič je pohvalil finančno poslovanje AZS v zadnjih dveh letih.
D. Prezelj je vprašal, zakaj je prišlo pri sponzorskih sredstvih do takšnega odstopanja. Plan
je bil 310.000 €, realizacija 1-11/2019 pa je 209.000 €. N. Jeraša je odgovoril, da bomo
do konca leta pri sponzorstvih realizirali 250.000 € prihodkov. Do razlike v primerjavi s
planom je prišlo zaradi Telekoma in Elesa. Pri Telekomu se nam je pogodba iztekla
31.5.2019, zaradi vsem znanih sprememb smo uspeli podpisati novo pogodbo šele s
1.12.2019. Pri Elesu v letu 2019 nismo uspeli podpisati nove sponzorske pogodbe.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 263: 9 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 263: UO AZS se je seznanil s finančno realizacijo 1-11/2019 in oceno 1-12/2019,
črpanjem sredstev MIZŠ in FŠO.

Ad. 5
Poslovno finančni načrt AZS za l. 2020.
R. Dobnikar je dejal, da je poslovni finančni načrt za l.2020 narejen na podlagi ocenjene
realizacije 1-12/2019, planiranih sredstev s strani MIZŠ, FŠO in sponzorjev ter vseh
planiranih aktivnostih v letu 2020. Plan prihodkov za leto 2020 znaša 995.000 €. Pri MIZŠ
in FŠO ocenjujemo, da bomo dobili cca 5% več sredstev kot leta 2019 (455.000 € MIZŠ in
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160.000 € FŠO). Pri sponzorskih sredstvih računamo na enak obseg prihodkov kot leta
2019 (250.000 €).
Plan odhodkov znaša 990.000 €. Od tega bomo za programske odhodke za športnike in
trenerje, sredstva za nastope športnikov in tekmovalni sistem AZS namenili skoraj 550.000
€ (skupaj z oblikovanimi rezervacijami v letu 2019). Pri odhodkih odstopa podpora sistemu,
kjer planiramo 25 % več stroškov kot v letu 2019. Razlog je v 100. letnici slovenske
atletike, kjer planiramo 50.000 € odhodkov.
Seji se je ob 18.30 pridružil T. Šarf.
N. Jeraša je bolj podrobno predstavil planirane posamezne postavke na prihodkovni in
odhodkovni strani. Dejal je, da zaenkrat planiramo, da bomo dobili s strani MIZŠ in FŠO 5
% več sredstev kot leta 2020. Glede na dosežene letošnje rezultate bi morali dobiti še več
sredstev s strani MIZŠ. Enako velja za FŠO, kjer smo dodatno kandidirali z 2 novima
projektoma vezanima na 100. letnico slovenske atletike (knjiga in osrednja prireditev). Pri
sponzorstvih je izpostavil, da so skoraj vse sponzorske pogodbe enoletne in je potrebno
vsako leto vložiti ogromno dela in truda, da se podpišejo nove. Pri planiranih odhodkih je
dodal, da gre za realne izračune na podlagi vseh aktivnosti, ki jih planiramo v letu 2020.
P. Feguš je dejal, da se je delovanje pisarne stabiliziralo. Izpostavil je, da bi morali planirati
več sredstev za delo pisarne. Glede na trenutno stanje bi potrebovali kadrovsko okrepitev,
lahko tudi v obliki kakšnega študenta. Nadaljeval je, da moramo nadaljevati z
marketinškimi projekti za prepoznavnost atletike v gospodarstvu in širši javnosti.
G. Istenič je dejal, da bodo z novim razpisom MIZŠ za program nacionalnih panožnih
športnih šol (NPŠŠ) vsi vključeni trenerji zaposleni preko AZS in ne več preko kluba.
Predlagal je, da se to že vključi v plan 2020.
N. Jeraša je odgovoril, da še ne vemo, koliko trenerjev bomo lahko imeli zaposlenih preko
programa NPŠŠ. V naslednjih dneh bomo dobili s strani MIZŠ število trenerjev, razpis pa
bo objavljen v januarju 2020. Ko bomo imeli točno število trenerjev, bomo to vključili v
plan tako na prihodkovni kot tudi na odhodkovni strani.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 264: 10 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 264: UO AZS sprejme poslovno finančni načrt za l. 2020.
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Ad. 6
Strokovni program Atletika in Merila za l. 2020.
N. Jeraša je dejal, da so v dokumentu Atletika 2020 definirana in tudi finančno opredeljena
sredstva in število dni priprav, ki jih bodo na podlagi kriterijev dobili atleti in atletinje. Vse
te vrednosti so usklajene in tudi tako planirane v poslovno finančnem načrtu za leto 2020.
V. Kevo je predstavil dokument Merila za leto 2020. Dejal je, da za vsa mednarodna
tekmovanja veljajo mednarodne norme, ki jih SS ni spreminjal. Dejal je, da za balkanska
tekmovanja še nismo dobili norm. Pozval je tudi člane UO, da se bo potrebno odločiti ali
bomo nadaljevali z reprezentančnimi nastopi na petero- in četverobojih ali se bomo bolj
osredotočili na balkanska tekmovanja, ki postajajo vedno močnejša. Balkanski atletski
zvezi se ja nazadnje pridružila tudi Avstrija in ima sedaj že 21 članic in postaja vedno bolj
pomemben del Evropske atletske zveze.
V. Kevo je nato predstavil tudi dokument Atletika 2020. Predlog je, da bodo v letu 2020
atleti razvrščeni v sledeče razrede:
▪ Vrhunska selekcija,
▪ Internacionalna selekcija 1,
▪ Internacionalna selekcija 2,
▪ Vrhunska mlada selekcija,
▪ Nacionalna selekcija in
▪ Reprezentančni razred.
Vrhunsko selekcijo glede na vstopne kriterije sestavljajo naslednje 4 atletinje:
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Internacionalno selekcijo 1 glede na vstopne kriterije sestavljajo naslednji atleti in
atletinje:

Internacionalno selekcijo 2 sestavljajo naslednji atleti in atletinje (predlog SS je, da se v
to selekcijo uvrsti tudi atletinjo Klaro Lukan, ki je letos osvojila zlato medaljo na 5.000 m
na EP U20 in srebrno medaljo v krosu na EP U20):

N. Jeraša je dodal, da smo skladno z dogovorom vsem trenerjem povišali zneske s 36 na
39% vrednosti pogodbe, ki jo dobi atlet oz. atletinja.
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Vrhunsko mlado selekcijo sestavljajo naslednji atleti in atletinje:

V. Kevo je pojasnil, da so v Vrhunski mladi selekciji atleti oz. atletinje označeni z zvezdico
dosegli samo 1 kriterij od dveh, zato jim zaenkrat pripada 14 dni priprav. V primeru, da v
letu 2020 izpolnijo normo, ki velja/je veljala za EP U18 (2020), SP U20 (2020) in/ali EP
U23 (2019), bodo upravičeni do dodatnih 14 dni priprav.
M. Hudej je potrdil, da postaja balkanska zveza vedno močnejša in tudi balkanska
tekmovanja so čedalje boljša. Predlagal je, da delamo na tem področju in se osredotočimo
na balkanska tekmovanja.
D. Prezelj se je strinjal s Hudejem in dodal, da so balkanska tekmovanja najstarejša
regijska tekmovanja na svetu. Dejal je, da ima pomislek na razvrščanje v vrhunsko
selekcijo, norme namreč niso uravnotežene, pravične in niso pravi kriterij. Predlagal je, da
se naredi revizijo kriterijev in da se vse, ki so tekmovali na SP v Dohi, da v vrhunsko
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selekcijo. Omenil je še, da so velike razlike v denarju med razredi. Med 11.000 € in 6.500
€ je prevelika razlika, na SP v Dohi pa je to pomenilo razliko med 12. in 16. mestom.
S. Rozman je dejal, da so norme za SP in OI izredno zahtevne. Presenečen je, da Luke
Janežiča ni v Vrhunski selekciji. Glede na to, da je bil prvi adut EP v dvorani in je le za 2
stotinki zgrešil bronasto medaljo, bi ga morali uvrstiti v Vrhunsko selekcijo. Dejal je, da so
vsi atleti v Internacionalni selekciji 1 vrhunski atleti, zato predlaga, da se to selekcijo
preimenuje v Vrhunsko selekcijo 2.
R. Dobnikar je dodal, da bodo določeni atleti dobili dodatna sredstva še s strani OKS-a.
Dejal je, da je Luka res naš paradni konj in predlagal, da se ga uvrsti v Vrhunsko selekcijo.
Glede preimenovanja selekcije je predlagal, da upoštevamo Rozmanov predlog.
G. Istenič je dejal, da je v dokumentu Merila 2020 verjetno prišlo do napake pri normi za
EP U18, ženske, tek na 400 m. V dokumentu je zapisana norma 56,00 s, norma s strani
EA pa je 56,50 s. Predlagal je tudi, da se pri opisnih podatkih mednarodnih tekmovanj,
tekstualni del za EP U18 in SP U20 uskladi in popravi število prijavljenih tekmovalcev na
posamezno atletsko disciplino z uradnimi podatki za ti dve prireditvi. EA namreč navaja,
da se lahko prijavi 3 atlete na disciplino in da lahko nastopita dva. V naših tekstih je
zapisano, da zveza lahko prijavi 4 atlete, nastopili bodo pa trije. Prosil je, da se preveri
napisano in se ustrezno popravi tekst. Verjetnost, da bi v posamični disciplino imeli kar 4
atlete z normo je resnično minimalna, vendar pa v izogib kakršnimkoli neprijetnostim je
dobro, da AZS tolmači razpisno dokumentacijo točno. Predlagal je tudi, da SS preuči ENRTY
STANDARDS za EP U18 v Rietiju in da je pozoren na alternativne možnosti nastopa in to
dodatno preveri. EP bo namreč v neposredni bližini in bi bilo smiselno izkoristiti vse
priložnosti, katere nam omogočajo pravila in s tem kot zveza damo priložnost tudi mladim
atletom in atletinjam v kategoriji U18, kateri ne bodo dosegli norme.
D. Prezelj je predlagal, da se naredi revizija kriterijev za vrhunsko selekcijo, katera je
potrebna glede na spremenjene okoliščine – zaostrene norme, kvalifikacije preko
tekmovalnega sistema.
G. Istenič je za program Atletika 2020 predlagal, da
norme…) za uvrstitev atletov v predlagane razrede
Program bo tako izgledal bolj strokoven in predlog
atletskih delavcev prebere ta dva dokumenta in prav
korektno z vsemi obrazložitvami na enem mestu.

se vse strokovne podlage (uvrstitve,
dodajo v dodatno vrstico k gradivu.
SS bo s tem tudi utemeljen. Veliko
je, da so informacije podane točno in

R. Dobnikar je prosil V. Keva, da se preveri navedeno in popravi oz. dopolni tekstualni del.
G. Istenič je vprašal, kaj je s predlogom, da se Nicka Kočevarja prestavi v višji razred.
N. Jeraša je odgovoril, da se je po doseženih rezultatih uvrstil v Vrhunsko mlado selekcijo.
Dejal je, da bomo razliko do dogovorjene vrednosti pokrili s strani enega od sponzorjev.
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Glasovanje o predlaganem sklepu št. 265: 10 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 265: UO AZS sprejme Strokovni program Atletika in Merila za l. 2020 z
naslednjimi popravki:
1) preimenovanje selekcij - Vrhunska selekcije se preimenuje v Vrhunska selekcija 1;
Internacionalna selekcija 1 se preimenuje v Vrhunsko selekcijo 2; Internacionalna
selekcija 2 se preimenuje v Internacionalna selekcija,
2) Luko Janežiča se uvrsti v Vrhunsko selekcijo 1,
3) dokumenta se dopolnita s predlogi in popravki, ki jih je izpostavil predsednik
Nadzornega odbora.
Ad. 7
Razpis MIZŠ za program NPŠŠ.
N. Jeraša je dejal, da bo v januarju objavljen nov razpis MIZŠ za program nacionalnih
panožnih športnih šol (NPŠŠ). Po novem bodo vsi trenerji, ki bodo vključeni v program
NPŠŠ, zaposleni preko AZS in ne več preko kluba. AZS bo morala do razpisa pripraviti
srednjeročno strategijo panožne športne šole, štiriletni program organiziranosti in
delovanja NPŠŠ in merila za izbor strokovno izobraženih delavcev, ki bodo izvajali program.
N. Jeraša je nadaljeval, da se je na to temo že sestal s predsednikom SS V. Kevom in
predsednikom ZATS-a U. Verhovnikom. Predlagal je, da se zaradi zahtevnosti razpisa
oblikuje delovna komisija v sestavi V. Kevo, U. Verhovnik, S. Rozman, B. Dular in N. Jeraša.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 266: 10 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 266: UO AZS se je seznanil z razpisom MIZŠ za program NPŠŠ.
Ad. 8
Določitev vsebine in aktivnosti v zvezi s 100. obletnico atletike v Sloveniji.
M. Hudej je povedal, da aktivnosti potekajo. Plan je, da se v januarju rezervira prostor za
osrednjo prireditev v Ljubljani. Dejal je, da je finančni okvir prireditve že definiran v planu
2020, je pa seveda vse odvisno od lokacije prireditve in števila gostov ter povabljencev.
Cilj vseh mora biti, da bomo za prireditev dobili tudi kakšnega dodatnega sponzorja.
S. Rozman povedal, da aktivnosti v zvezi s publikacijo tudi potekajo. Dodal je, da smo s
publikacijo kandidirali za sredstva tudi na razpisu Fundacije za šport.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 267: 10 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 267: UO AZS se je seznanil z aktivnostmi v zvezi s 100. obletnico slovenske
atletike.
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Ad. 9
Sestava Komisije za registracijo.
T. Šarf je članom UO AZS predlagal, da se namesto bivšega direktorja D. Dokla kot člana
Komisije za registracijo imenuje v.d. direktorja N. Jerašo.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 268: 10 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 268: UO AZS razreši D. Dokla in imenuje N. Jeraša za novega člana Komisije za
registracijo.
Ad. 10
Sprejem AD Urbani tekači v članstvo AZS.
T. Šarf je podal informacijo, da je AD Urbani Tekači oddal vlogo za članstvo. Komisija za
registracije in prestope nima zadržkov in predlaga, da se ga sprejme v članstvo AZS,
čeprav v statutu nima izrecno zapisano, da je atletika osnovna dejavnost, saj gre za
društvo, ki se ukvarja predvsem z rekreacijo.
A. Noner je opozoril, da obstaja možnost, da bi v prihodnosti lahko v članstvu AZS
prevladovala rekreativna društva, kar se ne sme zgoditi, zato je predlagal, da se pregleda
pogoje za sprejem društev v članstvo AZS.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 269: 10 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 269: UO AZS sprejme AD Urbani tekači v članstvo AZS.
Ad. 11
Predlogi in pobude članov Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.
Na seji ni bilo drugih predlogov in pobud UO AZS.
Ad. 12
Razno
Pod točko razno ni bilo razprave.
Seja se je zaključila ob 18.55.

Zapisnik pripravil:
Peter Kastelic

Predsednik AZS
Roman Dobnikar
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