Ljubljana, 4. marec 2020
Z A P I S N I K:
35. dopisne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je potekala od srede, 26.
februarja 2020, od 17:00, do petka, 28. februarja 2020, do 17:00
Vabljeni k glasovanju: člani Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.
Ostali obveščeni: člani Nadzornega odbora Atletske zveze Slovenije.
Dnevni red:
1. Sprejem prioritetnega seznama programov na področju gradnje športnih objektov
(FŠO).
2. Sprejem odpisov osnovnih sredstev v letu 2019.
Obrazložitev predloga sklepa št. 285:
S strani FŠO smo dobili poziv za določitev prioritete programov na področju gradnje
športnih objektov, rok za posredovanje seznama je 2.3.2020. Delovna komisija v sestavi
R. Dobnikar, G. Ambrožič, A. Udovč in N. Jeraša je pripravila predlog prioritetnega
seznama. Vrstni red je bil narejen na osnovi naslednji kriterijev: član AZS, atletski stadion,
atletski šolski stadion, velikost kraja in ostalo.
Delovna komisija predlaga, da UO AZS sprejme prioritetni seznam programov na področju
gradnje športnih objektov, kakor izhaja iz priloženega seznama.

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 285: 14 članov je glasovalo ZA predlagani sklep:
g. Roman Dobnikar (26.2. ob 17:15), dr. Andrej Udovč (26.2. ob 17:14), mag. Primož
Feguš (26.2. ob 20:14), g. Stane Rozman (27.2. ob 7:01), dr. Marjan Hudej (26.2. ob
21:09), g. Anton Noner (27.2. ob 8:20), g. Uroš Verhovnik (27.2. ob 8:08), g. Dušan
Prezelj (27.2. ob 10:25), g. Tomo Šarf (26.2. ob 21:29), g. Vladimir Kevo (26.2. ob 17:47),
g. Črtomir Špacapan (26.2. ob 21:43), g. Dušan Papež (28.2. ob 7:37), g. Albert Šoba
(26.2. ob 19:19), dr. Boris Dular (26.2. ob 21:53); 1 član je glasoval PROTI: g. Marjan
Štimec (26.2. ob 19:13), 2 člana nista glasovala (g. Aleš Cantarutti, g. Dušan Olaj).
Sklep št. 285: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije sprejme prioritetni seznam
programov na področju gradnje športnih objektov, kakor izhaja iz priloženega seznama.

Obrazložitev predloga sklepa št. 286:
Inventurna komisija v sestavi M. Šestak, P. Kastelic in G. Japelj je 31.12.2019 opravila
inventuro osnovnih sredstev.
V.d. direktor AZS N. Jeraša je pregledal popisno dokumentacijo. Pri pregledu popisnih listin
je ugotovil, da je med OS veliko sredstev, ki so zastarela, poškodovana ali nedelujoča in
so bila že v celoti amortizirana, brez knjigovodske vrednosti. Po pogovoru s predsednikom
NO Gregorjem Isteničem je pripravil predlog za odpis omenjenih OS.
Predsednik AZS R. Dobnikar na predlog v.d. direktor AZS N. Jeraša predlaga, da UO AZS
sprejme odpise osnovnih sredstev v letu 2019, kakor izhaja iz priloženega seznama.

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 286: 14 članov je glasovalo ZA predlagani sklep:
g. Roman Dobnikar (26.2. ob 17:15), dr. Andrej Udovč (26.2. ob 17:14), mag. Primož
Feguš (26.2. ob 20:14), g. Stane Rozman (27.2. ob 7:01), dr. Marjan Hudej (26.2. ob
21:09), g. Anton Noner (27.2. ob 8:20), g. Uroš Verhovnik (27.2. ob 8:08), g. Marjan
Štimec (26.2. ob 19:13), g. Tomo Šarf (26.2. ob 21:29), g. Vladimir Kevo (26.2. ob 17:47),
g. Črtomir Špacapan (26.2. ob 21:43), g. Dušan Papež (28.2. ob 7:37), g. Albert Šoba
(26.2. ob 19:19), dr. Boris Dular (26.2. ob 21:53); 1 član je glasoval PROTI: g. Dušan
Prezelj (27.2. ob 10:25), 2 člana nista glasovala (g. Aleš Cantarutti, g. Dušan Olaj).
Sklep št. 286: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije sprejme odpise osnovnih sredstev
v letu 2019, kakor izhaja iz priloženega seznama.
Seja se je zaključila 28. februarja 2020 ob 17:00.
Zapisal Nejc Jeraša.

