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ZAPISNIK 

 

 

26. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je potekala v ponedeljek, 5. 

oktobra 2020, ob 17:00 uri na Atletski zvezi Slovenije (Letališka cesta 33c, Ljubljana). 

 

Prisotni: Roman Dobnikar, dr. Marjan Hudej, dr. Boris Dular, Primož Feguš, Uroš 

Verhovnik, Vladimir Kevo, Tomo Šarf, Anton Noner, dr. Andrej Udovč, Dušan Prezelj, Stane 

Rozman, Črtomir Špacapan, Dušan Papež. 

 

Opravičeno odsotni: Aleš Cantarutti, Dušan Olaj, Albert Šoba, Marjan Štimec. 

 

Zaposleni pisarne Atletske zveze Slovenije: Nejc Jeraša, Marija Šestak. 

 

Ostali prisotni: Janez Aljančič. 

 

 

 

DNEVNI RED 

 

1. Ugotovitev sklepčnosti 26. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije 

(UO AZS). – R. Dobnikar 

2. Potrditev dnevnega reda 26. redne seje UO AZS. – R. Dobnikar 

3. Potrditev zapisnika 25. redne seje UO. – R. Dobnikar 

4. Sklic redne volilne Skupščine AZS, določitev dnevnega reda, sklepov in gradiva. – 

R. Dobnikar, N. Jeraša 

5. Pregled finančnega poslovanja AZS 1-9/2020. - R. Dobnikar, N. Jeraša 

6. Vsebine in aktivnosti v zvezi s 100. obletnico atletike v Sloveniji. – R. Dobnikar, M. 

Hudej, S. Rozman, N. Jeraša 

7. Podaljšanje pogodbe o zaposlitvi v.d. direktorju AZS. – R. Dobnikar 

8. Predlogi in pobude članov Upravnega odbora Atletske zveze. 

9. Razno. 
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Ad. 1 

Ugotovitev sklepčnosti 26. 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 12 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 26. redne seje UO AZS  

 

Člani UO niso imeli pripomb o dnevnem redu, zato ga je R. Dobnikar dal na glasovanje. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 346:  12 članov je glasovalo za in 0 proti. 

 

Sklep št. 346: UO AZS potrjuje predlagani dnevni red 26. redne seje UO. 

 

 

Ad. 3 

Potrditev zapisnika 25. redne seje UO  

 

R. Dobnikar je dal v potrditev zapisnik 25. redne seje Upravnega odbora. 

 

Člani UO niso imeli pripomb na zapisnik, zato ga je dal na glasovanje. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 347: 12 članov je glasovalo za in 0 proti. 

 

Sklep št. 347: UO AZS potrjuje zapisnik 25. redne seje UO. 

 

 

Ad. 4 

Sklic redne volilne Skupščine AZS, določitev dnevnega reda, sklepov in gradiva. 

– R. Dobnikar, N. Jeraša 

 

R. Dobnikar je predlagal članom UO datum in kraj sklica redne volilne Skupščine AZS - 

22.10. 2020 ob 16.30 v Unionski dvorani Grand hotela Union.  

 

Ob 17.07 se je seji pridružil Dušan Papež.  

 

R. Dobnikar je predstavil predlog dnevnega reda volilne Skupščine in vse prejete 

kandidature za organe AZS (4 kandidature za predsednika AZS, 27 kandidatur za člane UO 

AZS, 1 kandidatura za predsednika Disciplinske komisije, 9 kandidatur za člane Disciplinske 
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komisije, 2 kandidaturi za predsednika Nadzornega odbora in 9 kandidatur za člane 

Nadzornega odbora).  

 

N. Jeraša je predlagal, da se 6. 10. 2020 vsem članom AZS po priporočeni pošti pošlje 

vabilo na volilno Skupščino z dnevnim redom, seznam vseh evidentiranih kandidatov za 

organe AZS in pooblastilo za udeležbo in glasovanje na redni volilni Skupščini AZS. Vso 

preostalo gradivo bo objavljeno na spletni strani AZS, povezava do gradiva pa bo navedena 

tudi v poslanem vabilu. Vsi člani AZS bodo prav tako 6. 10. 2020 dobili po e-pošti vabilo s 

celotnim gradivom. 

 

N. Jeraša je predlagal, da v vabilu navede opomba, da obstaja možnost prestavitve volilne 

Skupščine v primeru poostritve ukrepov z zvezi s Covidom19. Seznanil je člane UO, da bo 

morala AZS zaradi števila udeležencev prijaviti volilno Skupščino kot javno prireditev in 

zaprositi NIJZ za soglasje. 

 

U. Verhovnik je predlagal, da se na volilni Skupščini da možnost predstavitve tudi ostalim 

kandidatom za organe AZS, ne samo kandidatom za predsednika. R. Dobnikar je odvrnil, 

da je bila takšna praksa tudi do sedaj. Glede na število vseh kandidatur je S. Rozman 

predlagal, da se predsedniškim kandidatom določi čas za predstavitev 10 minut, ostalim 

kandidatom 2 minuti. 

 

Sledila je razprava, po razpravi je dal R. Dobnikar na glasovanje naslednji sklep. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 348: 13 članov je glasovalo za in 0 proti. 

 

Sklep št. 348: UO AZS sprejme sklep o sklicu redne volilne Skupščine AZS dne 

22.10.2020, sprejme predlog dnevnega reda, kandidatno listo za volitve v organe AZS in 

ostalo gradivo, ki bo posredovano z vabilom za sklic redne volilne Skupščine AZS.  

 

 

 

Ad. 5 

Pregled finančnega poslovanja AZS 1-9/2020. - R. Dobnikar, N. Jeraša 

 

R. Dobnikar je dejal, da je bilo kot del gradiva za skupščino pripravljeno tudi poročilo o 

delu AZS za obdobje 1.1. do 30.9.2020, ki je sestavljeno iz vsebinskega in finančnega 

poročila. Dejal je, da je poslovanje AZS stabilno in smo ena redkih zvez, ki nimamo 

likvidnostnih težav in sproti poravnavamo vse obveznosti. 

 

N. Jeraša je podrobno predstavil poročilo o delu AZS za obdobje od 1.1. do 30.9.2020. 

Predstavil je delo pisarne oz. strokovne službe AZS, poročila o delu organov AZS (poročilo 

o delu Skupščine AZS, Upravnega odbora, Nadzornega odbora in Disciplinske komisije 

AZS), poročila o delu delovnih teles UO AZS (poročilo o delu Strokovnega sveta, Tehnično-
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tekmovalne komisije in Komisije za boj proti dopingu AZS). Predstavil je tudi izpeljane 

projekte v letu 2020:  

 

• troboj članskih reprezentanc (CRO – SLO – SRB), 

• podpis pogodb z atleti in atletinjami v rezidenci japonskega veleposlanika, 

• oblikovanje strategije z Evropsko atletsko zvezo, 

• Atletska liga Telekom Slovenije 2020 (MAL 2020), 

• novi marketinški pristopi (nove vsebine - digitalizacija in socialna omrežja), 

• 100 – let slovenske atletike, 

• množični tek otrok »Začni mlad, tekmuj pošteno«,  

• razvoj kadrov v športu (RKŠ), 

• nacionalna panožna športna šola (NPŠŠ),  

• zaposlitev atletov in trenerjev v državni upravi. 

 

Nadaljeval je z računovodskim poročilom in finančno realizacijo AZS v omenjenem 

obdobju. Predstavil je realizirane prihodki in odhodki po posameznih področjih. Pri točki 

2.1. Pogodbe in priprave je izpostavil, da so bili poleg zneska 99.371 € atletom in atletinjam 

skladno s pogodbami že izplačani prvi trije obroki v vrednosti 84.095 € (zaradi oblikovani 

rezervacij se ta strošek nanaša na leto 2019). Skupno je AZS v omenjenem obdobju 

realizirala 635.325,32 € prihodkov in 506.047,74 € odhodkov. V tem obdobju je AZS 

realizirala 129.278 € presežka prihodkov nad odhodki. 

 

Sledila je razprava, v kateri so člani UO pohvalili pripravljeno poročilo. Po zaključku 

razprave je dal R. Dobnikar sklep na glasovanje. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 349: 13 članov je glasovalo za in 0 proti. 

 

Sklep št. 349: UO AZS se je seznanil s poročilom o delu AZS v obdobju od 1.1. do 

30.9.2020. 

 

Tomo Šarf je zapustil sejo ob 17.50. 

 

 

Ad. 6 

Vsebine in aktivnosti v zvezi s 100. obletnico atletike v Sloveniji. – R. Dobnikar, 

M. Hudej, S. Rozman, N. Jeraša 

 

R. Dobnikar je povedal, da je bilo opravljenega veliko dela pri pripravi in otvoritvi razstave 

fotografij na Jakopičevem sprehajališču v ljubljanskem Tivoliju. Poudaril je, da je bila 

razstava pravilna odločitev in pomeni odlično promocijo za slovensko atletiko. Dejal je tudi, 

da je AZS ob 100-letnici organiziranega delovanja atletike v Sloveniji kot množičnega in 

vrhunskega športa na Dan slovenskega športa, 23. 10. 2020, od predsednika države RS 

Boruta Pahorja prejela odlikovanje zlati red za zasluge. V zvezi s publikacijo je dejal, da je 

najpomembnejše, da bo knjiga kvalitetna. Tudi, če to pomeni, da bo končana nekoliko 

pozneje, kot je bilo načrtovano.  
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S. Rozman je pojasnil, da se je vse skupaj zavleklo zaradi pomanjkanja ustreznih virov pri 

pripravi besedila g. Pavlina – slovenska atletika od začetkov do osamosvojitve. Napovedal 

je, da lahko knjigo pričakujemo do konca letošnjega leta. 

 

M. Hudej je predlagal, da se glede na trenutne razmere počaka s kakršnokoli dejavnostjo 

z zvezi s slovesno prireditvijo. Mnenja je, da prireditev ob 100 – letnici slovenske atletike  

mora biti, ampak, ko se izpolnijo pogoji za organizacijo in umiri situacija z virusom.  

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 350: 12 članov je glasovalo za in 0 proti. 

 

Sklep št. 350: UO AZS se je seznanil z aktivnostmi v zvezi s 100. obletnico atletike v 

Sloveniji. 

 

 

 

Ad. 7 

Podaljšanje pogodbe o zaposlitvi v.d. direktorju AZS. – R. Dobnikar 

 

R. Dobnikar je predlagal, da se v. d. direktorju Nejcu Jeraši podaljša pogodba o zaposlitvi 

do imenovanja novega direktorja oz. do 31. 3. 2021.  

 

Člani UO so strinjali s predlogom, zato ga je dal R. Dobnikar na glasovanje. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 351: 12 članov je glasovalo za in 0 proti. 

 

Sklep št. 351: UO AZS podaljšuje pogodbo o zaposlitvi v.d. direktorju AZS N. Jeraši do 

imenovanja novega direktorja AZS oz. do 31. 3. 2021. 

 

 

Ad. 8 

Predlogi in pobude članov Upravnega odbora Atletske zveze. 

 

N. Jeraša je predlagal, da bi se letošnja izvedba kongresa ZATS in prireditev Atlet leta 

organizirala ločeno. Razlog je v vseh omejitvah zaradi Covida19 in dodal, da bi bilo bolje, 

da bi letos tudi zaradi volitev izpeljali glasovanje za atleta leta kasneje, tekom novembra, 

sama podelitev pa bi bila v decembru. Dejal je, da je cilj vseh, da se podelitev izpelje, v 

kakšni obliki pa je odvisno od razmer in ukrepov, ki bodo takrat v veljavi.  

 

N. Jeraša je seznanil člane UO o končni odločitvi WA glede prestopa Nicka Kočevarja. AZS 

je po prejemu prve odločitve oddala zahtevo na komisijo WA (Nationality Review Panel) za 

ponovno obravnavo in predložila nova dejstva in pojasnila. S strani komisije smo 28. 9. 

2020 dobili končno odločitev, da lahko Nick Kočevar nastopa za slovensko reprezentanco 

od 15.7.2022. Nicku so prvotno dobo čakanja znižali za 5 dni in mu s tem omogočili, da 
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lahko nastopi na SP v Oregonu. N. Jeraša je dejal, da z odločitvijo WA ni zadovoljen, ampak 

je AZS naredila vse, kar je bilo mogoče.   

 

R. Dobnikar se je navezal nazaj na skupščino in predlagal članom UO naslednje delovno 

predsedstvo za volilno skupščino: Primož Feguš – predsednik in člana Stane Rozman in 

Anton Noner. 

 

Sledila je razprava, po razpravi je dal R. Dobnikar sklep na glasovanje. 

 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 352: 8 članov je glasovalo ZA (R. Dobnikar, P. Feguš, 

U. Verhovnik, A. Noner, dr. A. Udovč, S. Rozman, Č. Špacapan, D. Papež), 2 sta glasovala 

PROTI (dr. B. Dular, D. Prezelj), 2 sta se vzdržala (dr. M. Hudej, V. Kevo). 

 

Sklep št. 352: UO AZS predlaga Skupščini AZS delovno predsedstvo v sestavi: Primož 

Feguš predsednik in člana Stane Rozman ter Anton Noner. 

 

 

R. Dobnikar je nadaljeval in predlagal članom UO še sestavo preostalih organov skupščine: 

• volilna komisija: dr. Andrej Udovč - predsednik, člani Uroš Verhovnik, Rok Kocjančič in 

dodatna 2 člana, ki bosta predlagana s strani klubov; 

• verifikacijska komisija: Tomo Šarf – predsednik, člana Vladimir Kevo in Črtomir 

Špacapan; 

• overavitelja zapisnika: Dušan Papež in dr. Boris Dular; 

• zapisnikar: Peter Kastelic. 

 

Sledila je razprava, po razpravi je dal R. Dobnikar sklep na glasovanje. 

 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 353: 12 članov je glasovalo za in 0 proti. 

 

Sklep št. 353: UO AZS predlaga Skupščini AZS naslednjo sestavo organov Skupščine AZS: 

• volilna komisija: dr. Andrej Udovč - predsednik, člani Uroš Verhovnik, Rok Kocjančič in 

dodatna 2 člana, ki bosta predlagana s strani klubov; 

• verifikacijska komisija: Tomo Šarf – predsednik, člana Vladimir Kevo in Črtomir 

Špacapan; 

• overavitelja zapisnika: Dušan Papež in dr. Boris Dular; 

• zapisnikar: Peter Kastelic. 
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Ad. 9 

RAZNO 

 

A. Noner je izpostavil, da je čedalje več prošenj za članstvo v AZS s strani klubov in 

društev, ki se ne ukvarjajo s stadionsko atletiko in opozarja, da lahko stadionska atletika  

v prihodnosti postane v manjšini. Mnenja je, da se to ne bi smelo zgoditi in želi, da se 

nekaj v tej smeri tudi ukrene. 

 

 

 

Seja se je zaključila ob 18.22. 

 

 

Zapisala: Marija Šestak                                         Predsednik AZS: 

                Roman Dobnikar 

 

 


