ZAPISNIK
24. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je potekala v sredo, 29.
junija 2020, ob 18:00 uri in je zaradi situacije v povezavi z virusom covid-19 potekala
preko videokonference.
Prisotni: Roman Dobnikar, dr. Marjan Hudej, dr. Boris Dular, Primož Feguš, Uroš
Verhovnik, Vladimir Kevo, Tomo Šarf, Marjan Štimec, Anton Noner, dr. Andrej Udovč.
Opravičeno odsotni: Dušan Prezelj, Aleš Cantarutti, Dušan Olaj, Stane Rozman, Albert
Šoba, Dušan Papež, Črtomir Špacapan.
Zaposleni pisarne Atletske zveze Slovenije: Nejc Jeraša, Peter Kastelic.
Ostali prisotni: /
DNEVNI RED
1. Ugotovitev sklepčnosti 24. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije
(UO AZS). – R. Dobnikar
2. Potrditev dnevnega reda 24. redne seje UO AZS. – R. Dobnikar
3. Potrditev zapisnika 23. redne seje UO in zapisnikov 40. dopisne seje UO. – R.
Dobnikar
4. Poslovanje AZS 1-7/2020. - R. Dobnikar, N. Jeraša
5. Pregled dodeljenih sredstev s strani MIZŠ (LPŠ 2020). - R. Dobnikar, N. Jeraša
6. Rebalans finančnega načrta za leto 2020. - R. Dobnikar, N. Jeraša
7. Vsebine in aktivnosti v zvezi s 100. obletnico atletike v Sloveniji. – M. Hudej, S.
Rozman, N. Jeraša
8. Atletska liga Telekom Slovenije - MAL 2020. - N. Jeraša
9. Prenehanje članstva DLT Filipides. – N. Jeraša
10. Predlogi in pobude članov Upravnega odbora Atletske zveze.
11. Razno.

Ad. 1
Ugotovitev sklepčnosti 24. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije
(UO AZS). – R. Dobnikar
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.
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Ad. 2
Potrditev dnevnega reda 24. redne seje UO AZS. – R. Dobnikar
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. 331: 9 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 331: UO AZS potrjuje predlagani dnevni red 24. redne seje UO AZS.

Ad. 3
Potrditev Zapisnika 23. redne seje UO in zapisnika 40. dopisne seje UO. – R.
Dobnikar
R. Dobnikar je dal v potrditev zapisnika 24. redne in 40. dopisne seje UO.
Člani UO niso imeli pripomb na zapisnika, zato ju je R. Dobnikar dal na glasovanje.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 332: 9 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 332: UO AZS potrjuje Zapisnik 23. redne seje UO in zapisnik 40. dopisne seje
UO.
Ob 18.06 se je seji pridružil M. Štimec.
Ad. 4
Poslovanje AZS 1-7/2020. – R. Dobnikar, N. Jeraša
R. Dobnikar je dejal, da je poslovanje AZS stabilno in smo ena redkih zvez, ki nimamo
likvidnostnih težav in sproti poravnavamo vse obveznosti.
N. Jeraša je predstavil finančno realizacijo AZS za obdobje od 1.1.2020 do 22.7.2020 z
realiziranimi prihodki in odhodki po posameznih področjih. Pri točki 2.1. Pogodbe in
priprave je izpostavil, da sta bila poleg zneska 29.397,96 € atletom in atletinjam skladno
s pogodbami že izplačana 1., 2. in večji del 3. obroka v vrednosti 83.378,85 € (zaradi
oblikovani rezervacij se ta strošek nanaša na leto 2019). Skupno smo v omenjenem
obdobju realizirali 281.660,23 € prihodkov in 283.018,63 € odhodkov.
N. Jeraša je dodal, da smo s strani MIZŠ prav tako dobili odločbo za Letni program športa
2020, ki bo predstavljena pri naslednji točki. Zaključil je, da bo prvi zahtevek za MIZŠ
pripravljen in oddan naslednji teden, tako da lahko prvo nakazilo s strani MIZŠ pričakujemo
v začetku septembra.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 333: 10 članov je glasovalo za in 0 proti.
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Sklep št. 333: UO AZS se je seznanil s poslovanjem AZS 1-7/2020 (1.1.-22.7.2020).

Ad. 5
Pregled dodeljenih sredstev s strani MIZŠ (LPŠ 2020). - R. Dobnikar, N. Jeraša
R. Dobnikar je seznanil prisotne o prejemu odločbe s strani MIZŠ (Letni program športa
2020) in ob tem izrazil zadovoljstvo. Za predstavitev podrobnosti je besedo predal N.
Jeraši.
N. Jeraša je dejal, da smo na razpisu MIZŠ – LPŠ 2020 dobili dodeljena sredstva v višini
455.028 €, kar je 6 % več kot lansko leto. Predstavil je dodeljena sredstva po področjih.
Največje razlika v primerjavi z lanskim letom je na področju LPŠ 15a – stadionska atletika
(člani), kjer smo letos dobili 27 % oz. 45.516 € več sredstev. Nobenih sredstev nismo
dobili na 2 področjih, in sicer LPŠ 15a – gorski tek in kros (člani). Razlog je ta, da v teh 2
panogah nimamo vrhunskega športnika (olimpijski, svetovni ali mednarodni razred), kar
je pogoj za dodelitev sredstev.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 334: 10 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 334: UO AZS se je seznanil z višino sredstev s strani MIZŠ (LPŠ 2020).
Ad. 6
Rebalans finančnega načrta za leto 2020. - R. Dobnikar, N. Jeraša
N. Jeraša je dejal, da je bil rebalans finančnega načrta za leto 2020 pripravljen takoj po
prejemu odločb s strani MIZŠ in je bil poslan skupaj z gradivom za sejo UO. Predstavil in
pojasnil je vse spremembe finančnega načrta za leto 2020.
N. Jeraša je dejal, da se je skupen plan prihodkov povečal na 1.123.448,32 € izključno
zaradi programa NPŠŠ - 10 trenerjev, ki so od 1.3.2020 zaposleni na AZS. Zaradi
omenjenega programa planiramo dodatne prihodke v letu 2020 v višini 210.000 €. Dejal
je, da smo pri MIZŠ zelo dobro planirali prihodke in smo prvotnem planu 455.000 € prišteli
samo še prihodke v višini 3.000 €, ki jih bomo dobili s strani Zavoda za šport Planica za
šolsko atletiko. Nov plan prihodkov s strani FŠO je 146.658,33 € in je enak višini odločb,
ki smo jih dobili s strani fundacije. Prihodke s strani OKS za projekt RKŠ – Razvoj kadrov
v športu smo povečali na 36.000 €. Razlog je, da se je projektu na novo priključil S.
Jagarinec. Višino sponzorskih prihodkov smo zaradi negotovih razmer znižali na 180.000
€. Prav tako smo znižali prihodke s strani OKS in drugih mednarodnih institucij (EA, WA,
ABAF), nov plan znaša 40.000 €. Razlog je ta, da letos s strani WA (Svetovna atletika) ne
bomo dobili finančne podporo, prav tako pa bomo s strani OKS-a dobili manj sredstev v
primerjavi z letom 2019.
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N. Jeraša je nadaljeval, da se je skupen plan odhodkov povečal na 1.122.800 €, kar je
posledica programa NPŠŠ. Nov plan odhodkov za delovanje AZS se je povečal in znaša
437.000 €. Plače smo v novem planu razdelili v 3 segmente: plače zaposlenih in
pogodbenih sodelavcev (118.000 €), plače pogodbenih sodelavcev v projektu OKS – RKŠ
(36.000 €) in plače zaposlenih trenerjev NPŠŠ (216.000 €). Ostale operativne stroške in
stroške povezane z nepremičnino smo prilagodili glede na trend stroškov v prvih sedmih
mesecih in oceni planiranih stroškov do konec leta.
Programski odhodki za športnike in trenerje kljub razmeram ostajajo na enakem nivoju
kot v prvotnem planu. Do razlike pride zaradi oblikovanja rezervacij v letu 2019. Prvotni
plan je namreč bil, da oblikujemo rezervacije v višini 85.000 €, in sicer 65.000 € pogodbe
z atleti in 20.000 € 100-letnica slovenske atletika. Na koncu smo oblikovali rezervacije v
višini 84.095 € in so bile vse vezane na pogodbe z atleti. Posledično se je v nov plan
odhodkov za pogodbe in priprave sicer znižal na 185.000 €, ampak se je ob upoštevanju
rezervacij v letu 2019 v višini 84.095 € celo malenkost povečal (185.000 € + 84.095 € =
269.095 €; prvotni plan je bil 200.000 € + 65.000 € = 265.000 €). Prav tako nismo
zniževali programskih odhodkov za gorske teke (GT), kljub temu, da smo dobili s strani
MIZŠ in FŠO za GT manj planiranih namenskih sredstev. Svetovno prvenstvo v GT namreč
še vedno ostaja v koledarju in bo predstavljalo velik strošek. V primeru odpovedi
tekmovanja bomo plan odhodkov za GT tudi ustrezno korigirali.
Sredstva za nastope športnikov smo skladno z odpovedjo večine mednarodnih tekmovanj
ustrezno znižali. Zaenkrat ostajajo v koledarju še balkanska prvenstva, tako da znaša nov
plan za članske nastope 17.000 € (64 % znižanje prvotnega plana) in nov plan za
mladinske nastope 18.000 € (67 % znižanje prvotnega plana). Naslednje leto so planirana
številna mednarodna tekmovanja različnih starostnih kategorij, zato smo tudi v planu
povečali sredstva za reprezentančno opremo, in sicer na 45.000 €.
Plan odhodkov pod točko 4. Tekmovanja, podpora klubom, prireditve in članstva nismo
bistveno zniževali in znaša 103.800 €. Znižali smo plan odhodkov za delovanje v
mednarodnih organizacijah (3.500 €), medtem ko smo ostale odhodke pustili na podobnem
nivoju kot v prvotnem planu. Zaenkrat smo namreč uspešno izpeljali poletni del tekmovanj
v koledarju AZS in računamo, da bomo lahko izpeljali tudi vsa planirana tekmovanja AZS
v preostalem delu leta. Pri postavki 4.4. Mednarodna tekmovanja je plan ostal
nespremenjen (25.000 €). V tej postavki so namreč vključene denarne nagrade za
mednarodne mitinge znotraj MAL 2020.
Prav tako je plan odhodkov pod točko 5. Podpora sistemu ostal skoraj na enakem nivoju
kot v prvotnem planu in znaša 194.000 €. Pri postavki 5.5. ZATS smo plan znižali za 44 %
in znaša 9.000 €. Vzrok je ta, da letos zagotovo ne bomo izpeljali tržnega tečaja
usposabljanja, ampak bo izpeljan samo brezplačni tečaj preko OKS-a in zaradi tega
posledično ne bo stroškov usposabljanja. Pri postavki 5.14. 100-letnica slovenske atletike
se je plan sicer povečal na 45.000 €, ampak če upoštevamo spremembo pri oblikovanju
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rezervacije v letu 2019, se je nov plan dejansko znižal za 5.000 € (prvotni plan 30.000 €
+ 20.000 € rezervacije 2019 = 50.000 € / nov plan 45.000 € in nobenih rezervacij v 2019).
U. Verhovnik je pohvalil, da stvari delujejo veliko bolje (pisarna AZS, UO, SS, Ttk, ZASS).
Pohvalil je tudi prvi del sezone in vrhunske rezultate naših atletov in atletinj ter trenerje.
Dr. M. Hudej je pohvalil rebalans in je dejal, da moramo biti pozorni tudi na klube, kako
funkcionirajo in s kakšnimi težavami se sovpadajo.
A.Noner je prav tako izpostavil, da je potrebno narediti krizni načrt, ker se bo verjetno
veliko klubov spopadalo z različnimi težavami.
Dr. Dular je dejal, da je rebalans narejen dobro. Vendar bi bilo prav, da bi bila vsebinska
razlaga že priložena kot del gradiva skupaj s tabelarnim delom.
V. Kevo je opozoril, da se moramo zavedati, da nas naslednje leto čaka finančno izredno
zahtevno leto glede na vsa planirana mednarodna tekmovanja vseh starostnih kategorij.
Prav tako je izpostavil, da je potrebno podaljšati pogodbo z Jomo, ki se nam izteče konec
leta 2021.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 335: 10 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 335: UO AZS sprejme rebalans finančnega načrta za leto 2020 s priloženo
vsebinsko razlago.
Ad. 7
Vsebine in aktivnosti v zvezi s 100. obletnico atletike v Sloveniji. – M. Hudej, S.
Rozman, N. Jeraša
Predsednik R. Dobnikar je besedo predal dr. M. Hudeju.
Dr. M. Hudej je dejal, da bo načrtovano prireditev ob 100-letnici zaradi situacije s COVID19 težko izpeljati v obliki, kot bi si jo želeli. Dejal je, da je dvorana v ljubljanskem hotelu
Union sicer rezervirana, a je izvedba pod vprašajem. Za podrobnosti o drugi aktivnostih je
besedo predal N. Jeraši.
N. Jeraša je potrdil, da je rezervacija potrjena za 22. oktober in da je končno odločitev
potrebno sporočiti do začetka septembra. Dejal je, da aktivnosti povezane s knjigo
intenzivno potekajo. Večina fotografij je v fazi pridobivanja, sodelovanje poteka z Muzejem
novejše zgodovine, Muzejem športa, glede sodobnih fotografij pa z Alešem Fevžerjem in
Vidom Ponikvarjem.
N. Jeraša je tudi predstavil vsebino knjige, ki je sestavljena iz naslednjih poglavij: atletika
od začetkov do osamosvojitve, od osamosvojitve do današnjega dne, portreti vseh
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medalistov od evropskega prvenstva navzgor, vključeno bo tudi poglavje o Bloudkovih
nagrajencih, vseh dozdajšnjih predsednikih AZS ter o mednarodnih tekmovanjih, ki so bila
organizirana v Sloveniji. V zadnjem poglavju se bodo predstavila združenja AZS.
N. Jeraša je predstavil še aktivnosti povezane z razstavo na Jakopičevem sprehajališču v
ljubljanskem Tivoliju, ki bo potekala od 15. septembra do minimalno 15. decembra. Na
razstavi bo 80 fotografij. Izbor fotografij je v teku in ga bo na koncu potrdil uredniški odbor.
Ideja je tudi, da bi odprtje razstave izkoristili za dogodek, ki bi ga medijsko pokrili.
N. Jeraša je predstavil še idejo, da bi pridobljene fotografije izkoristili še za akcijo na spletu,
kjer bi vsakodnevno 100 dni zapored objavili eno od fotografij.
R. Dobnikar je še dodal, da je v dogovarjanju s predsednikom republike Slovenije Borutom
Pahorjem o sprejemu in odlikovanju ob 100. obletnici slovenske atletike, a so podrobnosti
še v fazi dogovorov.
A. Noner je podal mnenje, da bi bilo smiselno v primeru, da prireditve ne bi bilo mogoče
izpeljati v hotelu Union, prireditev v prilagojenem obsegu pridružiti otvoritvi razstave.
Dr. Boris Dular je predlagal, da se določi seznam dogodkov vezanih na 100-letnico in se
temu primerno tudi dopolni sklep št. 336.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 336: 10 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 336: UO AZS se je seznanil z vsebino in aktivnostmi v zvezi s 100. obletnico
atletike v Sloveniji in sprejme sklep, da se do naslednje seje UO AZS pripravi končni
pregled vsebine publikacije in določi seznam dogodkov vezanih na 100 let slovenske
atletike.
Ad. 8
Atletska liga Telekom Slovenije - MAL 2020. - N. Jeraša
R. Dobnikar je izrazil zadovoljstvo nad dejstvom, da smo se odločili za izvedbo MAL 2020,
ki odlično poteka. N. Jeraša je nadaljeval, da je bilo uspešno izpeljanih že 5 tekmovanj, ki
štejejo za skupno nagrado MAL 2020. Atleti in atletinje nas še naprej razveseljuje z
vrhunskimi rezultati in rekordi. Zadnjo tekmovanje MAL 2020 bo 2. septembra v Novem
mestu. Dejal je, da so vse informacije, rezultati v skupni razvrstitvi, fotografije in reportaže
sproti objavljene na naši spletni strani:

http://slovenska-atletika.si/atletska-liga-telekom-slovenije-2020/
N. Jeraša je podal tudi predlog izplačila sredstev v višini 6.000 eur vsem organizatorjem
mitingov MAL 2020 z izjemo DP in AZS, ki so vezana na stroške organizacije mitingov v
okviru MAL 2020. Omenjena sredstva so bila že planirana v finančnem planu za leto 2020.
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Razlika je ta, da so bila lansko leto sredstva nakazana na podlagi donatorskih pogodb,
letos pa bodo izplačana na podlagi izstavljenih računov s strani organizatorjev.

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 337: 10 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 337: UO AZS se je seznanil s potekom Atletske lige Telekom Slovenije – MAL
2020 in sprejme sklep, da se vsem organizatorjem mitingov v okviru MAL 2020 (razen DP
in APS) dodeli sredstva v višini 6.000 €.

Ad. 9
Prenehanje članstva DLT Filipides. – N. Jeraša
N. Jeraša je dejal, da je DLT Filipides postal član AZS 14. decembra 2018, a ni bil v nobeni
evidenci, ni plačeval članarine, ker mu ni bil niti izdan račun, prav tako pa nima
registriranega nobenega atleta ali atletinje. Po pogovoru s predsednico DLT Filipides, ki je
dejala, da nimajo želje biti člani AZS, je N. Jeraša predlagal, da se skladno s 14. členom
statuta sprejme sklep o prenehanju članstva.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 338: 10 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 338: UO AZS skladno s 14. členom statuta sprejme sklep o prenehanju članstva
za DLT Filipides.

Ad. 10
Predlogi in pobude članov Upravnega odbora Atletske zveze.
R. Dobnikar je seznanil člane UO, da da je bil Tek na Šmarno goro v anketi Svetovne zveze
za gorske teke proglašen za »naj« gorski tek na svetu vseh časov.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 339: 10 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 339: UO AZS se je seznanil, da je bil Tek na Šmarno goro v anketi Svetovne
zveze za gorske teke proglašen za »naj« gorski tek na svetu vseh časov.

R. Dobnikar je seznanil člane UO, da je skakalec ob palici R. Renner poslal pritožbo v zvezi
nastopom na atletskem mitingu v Ljubljani, 16. julija 2020. Za obrazložitev in predlagano
rešitev je besedo predal N. Jeraši.
N. Jeraša je predstavil podrobnosti s tekmovanja, kjer je organizator pred zaključkom
skoka ob palici, ki se je zaradi več okoliščin začel z zamudo, ugasnil reflektorje, medtem
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ko R. Renner kot edini še ni končal s tekmovanjem. R. Renner je po pol ure, ko so ponovno
prižgali reflektorje opravil še dva skoka, vendar neuspešno in je mnenja, da je bil
oškodovan za denarno nagrado, ki bi jo prejel v primeru uspešnega poskusa.
N. Jeraša je predlagal, da se zavrne predlog R. Rennerja za izplačilo nagrade. Se mu pa
glede na uspešno vrnitev na tekmovanja, lani namreč ni tekmoval in mu ne pripada niti
dan priprav, odobri za letošnje leto 14 dni priprav.
V. Kevo je poudaril, da napaka ni bila s strani AZS, da pa lahko pomagamo tekmovalcu z
odobritvijo priprav.
U. Verhovnik je dodal, da se rezultata vsekakor ne more upoštevati in zato tudi atlet ne
more biti upravičen do nagrade, podpira pa predlog o odobritvi priprav, saj gre za
vrhunskega atleta, ki se je vrnil v atletiko.
T. Šarf je dodal, da se strinja s predlogom. Poudaril pa je, da je šlo za napako organizatorja,
ki jo mora tudi ustrezna komisija obravnavati. Dr. A. Udovč je odvrnil, da bo TtK primer
obravnavala na naslednji seji.
M. Štimec se je tudi strinjal z odobritvijo priprav.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 340: 10 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 340: UO AZS odobri R. Rennerju 14 dni priprav za leto 2020.
Ad. 11
Razno.
V. Kevo je podal osnovne informacije glede jesenskega dela mednarodnih tekmovanj.
Sporočil je, da je bilo že odpovedano balkansko prvenstvo U18. Dejal je, da je situacija
zelo negotova zaradi COVID-19. Odprto je še balkansko prvenstvo za člane v Romuniji in
mladince U20 v Turčiji. Meni, da bosta tekmovanji težko izpeljani. Opozoril je, da se mora
UO na naslednji seji opredeliti glede na priporočila NIJZ in zdravstvene situacije v teh
državah, ali je smiselno na teh tekmovanjih nastopiti, če bodo le ta izpeljana.

Seja se je zaključila ob 19.45.

Zapisnikar: Peter Kastelic

Predsednik AZS:
Roman Dobnikar
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