ZAPISNIK
4. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je v obliki video konference
potekala v četrtek, 6. maja 2021, ob 19.15 uri.
Prisotni: Roman Dobnikar, mag. Primož Feguš, Ladislav Mesarič, Oliver Batagelj,
Aleksandra Fortin, Gregor Istenič, Niko Muhič, Anton Noner, Dušan Papež, Stane Rozman,
Matjaž Sovdat, Albert Šoba, dr. Andrej Udovč, Mojca Verhovnik, Uroš Verhovnik, Vojko
Arzenšek.
Opravičeno odsotni: Matija Kranjc.
Zaposleni pisarne Atletske zveze Slovenije: Nejc Jeraša.
Ostali prisotni: -

Predlog dnevnega reda:
1. Ugotovitev sklepčnosti 4. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.
– R. Dobnikar
2. Potrditev dnevnega reda 4. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze
Slovenije. – R. Dobnikar
3. Zahteva Nadzornega odbora Atletske zveze Slovenije za sklic izredne Skupščine
Atletske zveze Slovenije. - R. Dobnikar, N. Jeraša
4. Pregled poslane dokumentacije s pojasnili Nadzornemu odboru Atletske zveze
Slovenije. - R. Dobnikar, N. Jeraša
5. Predlogi in pobude članov Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije
6. Razno
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Ad. 1
Ugotovitev sklepčnosti 4. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.
Predsednik R. Dobnikar je pozdravil člane Upravnega odbora (UO) Atletske zveze Slovenije
(AZS) in ostale prisotne. Ugotovil je, da je ob začetku seje prisotnih 14 od 17 članov UO
AZS. Skladno s 36. členom Poslovnika o delu Upravnega odbora je UO AZS sklepčen in
veljavno odloča.
Ad. 2
Potrditev dnevnega reda 4. 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. 54: 14 članov je glasovalo ZA predlagani sklep.
Sklep št. 54: UO AZS potrjuje predlagani dnevni red 4. redne seje UO AZS.
Ad. 3
Zahteva Nadzornega odbora Atletske zveze Slovenije za sklic izredne Skupščine
Atletske zveze Slovenije.
Po uvodu R. Dobnikarja je direktor N. Jeraša dejal, da je v ponedeljek, 3.5.2021, prišla na
AZS priporočena pošta s strani Nadzornega odbora (NO) AZS z zahtevkom za sklic izredne
Skupščine AZS. Predstavil je celotno dokumentacijo, ki je bilo poslano vsem članom UO
kot del gradiva. Dejal je, da NO AZS v poslani dokumentaciji navedel domnevne
nepravilnosti, nezakonitosti, netransparentnost, tveganja sistemske korupcije, zavajanje
javnost itd.
Ad. 4
Pregled poslane dokumentacije s pojasnili Nadzornemu odboru Atletske zveze
Slovenije.
N. Jeraša je predlagal, da se osredotočimo na Delno poročilo NO AZS o nadzoru poslovanja
AZS za leto 2020, ki je sestavljeno iz 10 točk. Pri vsaki točki bo predstavil dejstva podprta
s podatki in argumenti, da si bodo lahko člani UO ustvarili celostno sliko.
1. Nesodelovanje UO AZS z NO in neupoštevanje NO
N. Jeraša je dejal, da je seja NO potekala 22.3.2021, kjer sta bili prisotni tudi revizorka
Vesna Hribar Pilgram in računovodkinji Snežana Lovrenčič in Irena Vodušek. Na seji smo
se skupaj z revizorko in računovodstvom dogovorili, da bomo revizijo zaključili do
31.3.2021 in da bomo imeli na ta dan tudi naslednjo sejo NO pred zaključkom revizije. N.
Jeraša je v e-pošti z dne 25.3.2021 vsem članom NO potrdil predlagan termin naslednje
seje NO (31.3.) in jih obvestil, da bodo skupaj z računovodstvom uspeli do planirane seje
pripraviti zahtevano dokumentacijo. Člani NO so sejo odpovedali in kot razlog navedli
prepozno pripravo dogovorjene dokumentacije. N. Jeraša je zaključil, da omenjena seja
NO ni bila sklicana do danes.
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19.32 se je seji UO pridružil S. Rozman.
2. Oviranje zakonitega nadzora s strani predsednika in direktorja AZS
N. Jeraša je predstavil njegovo korespondenco z NO in predstavil vso poslano e-pošto
(priloga 2_E-pošta poslana NO AZS mar-maj 2021):
- 9.3.2021,
- 10.3.2021,
- 22.3.2021 (seja NO),
- 1.4.2021,
- 9.4.2021,
- 21.4.2021,
- 23.4.2021,
- 3.5.2021.
Dejal je, da je bilo z zgoraj omenjeno e-pošto članom NO poslano preko 180 strani
skenirane dokumentacije, ki jo je zahteval NO (2_Pregled poslane skenirane
dokumentacije članom NO AZS).
Po poslani e-pošti dne 21.4.2021 je N. Jeraša s strani NO ponovno dobil zahtevo za
dopolnitev dokumentacije. Dne 23.4.2021 je N. Jeraša skladno z dogovorom z seje NO z
dne 22.3.2021 vsem članom NO poslal realizacijo 1-4/2021 z vso pripadajočo
dokumentacijo, prav tako pa je isti dan pripravil vse potrebno gradivo za sklic 8. dopisne
seje UO. Zaradi vseh obveznosti in planiranega dopusta N. Jeraša ni uspel pripraviti
zahtevane dokumentacije za NO, kar je pojasnil tudi v e-pošti z dne 23.4.2021:
“Spoštovani člani NO,
zaradi prihajajočih praznikov bomo vašo ponovno zahtevo za dopolnitev dokumentacije
pregledali s predsednikom in obema podpredsednikoma AZS v prvem tednu maja.
Hvala za razumevanje.”
Predsednik R. Dobnikar je 29.4.2021 dobil klic s strani predsednika NO T. Jarca in člana
NO A. Pahorja, ki sta ga pozivala, da mora poročila za MIZŠ, FŠO in OKS poslati najkaneje
do 30.4.2021. R. Dobnikar jima je odvrnil, da je N. Jeraša na dopustu in bodo dobili
omenjena poročila takoj v ponedeljek, 3.5.2021, kar se je tudi zgodilo (e-pošta z dne
3.5.2021, 2_Pregled poslane skenirane dokumentacije članom NO AZS).
NO je kljub temu 30.4.2021 s priporočeno pošto poslal zahtevek za sklic izredne Skupščine
AZS, ki jo je nato pisarna AZS prevzela 3.5.2021. N. Jeraša je izpostavil, da so bili s prejeto
pošto v ponedeljek, 3.5.2021, seznanjeni samo predsednik in oba podpredsednika, ostali
člani UO pa so prejeli poslano dokumentacijo v sredo, 5.5.2021. Dejal je, da je zanimivo,
da so določeni posamezniki že v ponedeljek in torek, 3. in 4.5.2021, klicali po atletski
klubih in širili informacijo o zahtevi za sklic izredne Skupščine AZS z zavajajočimi
informacijami glede nepravilnosti in nezakonitosti.
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3. Dvom v namensko porabo sredstev financerjev
N. Jeraša je dejal, da je lastna ocena NO glede namenske porabe sredstev financerjev
napačna in pomankljiva, izražen dvom NO glede nenamenske porabe pa brez podlage.
Članom UO je natančno predstavil namenska sredstva na prihodkovni in odhodkovni strani
za leto 2020 (priloga Pojasnilo - pregled namenskih sredstev 2020).
4. Neupoštevanje priporočil EA glede učinkovitosti in uspešnosti delovanja
N. Jeraša je dejal, da je priporočilo EA in MOK, da stroški pisarne AZS in odborov/komisij
ne presegajo 30 %. Izpostavil je, da v te stroške ne smemo kar avtomastko všteti celotne
stroške, ki jih vodimo pod podporo sistemu. Prikazal in obrazložil je izračun za stroške
pisarne AZS in odborov/komisij, ki so za leto 2020 znašali 24 %, planska vrednost za leto
2021 je 26 % (priloga Pojasnilo - neupoštevanje priporočil EA).
5. Dvom v pravilnost računovodskih izkazov za leto 2020
N. Jeraša je dejal, da je izpostavljen dvom v pravilnost računovodskih izkazov za leto 2020
neupravičen. Dejal je, da je AZS v letu 2020 naredila rezervacije – vnaprej vračunane
stroške iz naslova podpisanih pogodb med AZS-atleti-trenerji-klubi. Skladno s pogodbami
so ta sredstva namenjena izvajanju trenažnega procesa v obdobju 2020/2021. Pojasnil je,
da smo naredili rezervacije za 1. in 2. obrok, kar znaša 50 % vrednosti pogodb. Oblikovanje
rezervacij je bilo usklajeno z računovodtvom in potem še pregledano in potrjeno s strani
neodvisne revizorke.
6. Tveganje neetične uporabe pravil pri pridobivanju sponzorskih sredstev in tveganje s
tem povezanih neizkazanih obveznosti
N. Jeraša je dejal, da je NO že na seji dne 22.3.2021 pojasnil, da v letu 2020 ni bilo nobenih
izplačil vezanih na Pravilnik o marketinških aktivnostih za pridobivanje sponzorskih in
donatorskih sredstev za delovanje AZS.
20.10 se je seji UO pridružil N. Muhič.
7. Tveganje kršitve zakonske zahteve neodvisnosti pri revidiranju
N. Jeraša je dejal, da je vsak revizor zavezan k zagotavljanju neodvisnosti in da ne obstaja
podlaga, po kateri bi moral revizor obrazložiti način in kriterije zagotavljanja neodvisnosti.
Zaključil je, da so člani NO dne 21.4.2021 dobili izjave o neodvisnosti s strani revizorja.
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8. Zavajanje javnosti z napačnimi podatki
N. Jeraša je članom NO že večkrat pojasnil vrednosti dokumenta Atletika 2021, in sicer na
seji NO dne 22.3.2021 in v e-pošti dne 1.4.2021. Članom UO je natančno predstavil tabelo
z izračunom vrednosti dokumenta Atletika 2021 in zaključil, da ne razume, zakaj NO še
vedno omenja to točko in izpostavlja neutemeljeno zavajanje.
9. Neprimerno ravnanje s prijavami v disciplinskem postopku
N. Jeraša je ostro zavrnil vse očitke vezane na neprimerno ravnanje s prijavami v
disciplinskem postopku. Dejal je, da je predsedniku Disciplinske komisije poslal e-pošto s
prijavo na Disciplinsko komisijo dne 29.3.2021. Dokazilo o poslani e-pošti so člani NO dobili
v e-pošti dne 9.4.2021. V poročilu NO je napačna navedba: “Na urgenco NO dne 22.4.2021
je direktor AZS pojasnil, da čakajo na odločitev tehnične komisije, da bi dokumentacijo
nato posredovali disciplinski komisiji.” Pojasnil je, da je počakal, da je Tehnično tekmovalna
komisija obravnavala in potrdila poročilo delegata tekmovanja, ker je delegatka A. Jošt v
svojem poročilu tudi izpostavila ta dogodek.
Glede pritožbe podane v letu 2020 je N. Jeraša dejal, da gre za resne obtožbe s strani NO
brez kakršnekoli podlage in jih je ostro zavrnil. Članom UO je predstavil pisna dejstva, in
sicer e-pošto z dne 13.3.2020, kjer je prijavo posredoval predsedniku Disciplinske komisije
in e-pošto, kjer je prijavitelj potrdil umik prijave.
10. Neenakost pri obravnavanju sponzorjev
N. Jeraša je dejal, da je tudi že to točko pojasnil članom NO na seji 22.3.2021. Dejal je,
da je bilo leto 2020 zaradi koronavirusa posebno in smo se na trgu borili za vsak €
sponzorskih sredstev. Z nekaterimi sponzorji smo uspeli podpisati pogodbe v enaki
vrednosti kot leto prej, nekateri sponzorji so nam znižali pogodbe, s parimi sponzorji pa v
letu 2020 nismo uspeli podpisati pogodb. S temi sponzorji smo še vedno v dogovorih za
nadaljevanje sponzorstva in zato jih še vedno v omejenem obsegu oglašujemo. N. Jeraša
je izpostavil, da smo prav zaradi tega, ker nismo prekinili oglaševanja E3 in Elektro
Primorsko, z njimi podpisali konec leta 2020 pogodbe s polno vrednostjo.
Sledila je razprava članov UO. R. Dobnikar je dal po razpravi na glasovanje naslednji sklep.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 55: 15 članov je glasovalo ZA predlagani sklep, 1
član se je VZDRŽAL (G. Istenič).
Sklep št. 55: UO AZS ugotavlja, da na podlagi vseh predstavljenih informacij ne obstajajo
izredne okoliščine za sklic izredne Skupščine AZS. UO AZS sprejme sklep, da se
predsednika NO AZS ponovno povabi na sestanek, kjer se bodo pojasnile vse odprte
zadeve. V primeru, da do ponedeljka, 10.5.2021, do 20.00 s strani NO ne bo umaknjena
zahteva za sklic izredne Skupščine AZS, bo UO AZS nadaljeval z aktivnostmi za sklic redne
letne Skupščine AZS.
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Ad. 5
Predlogi in pobude članov Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.
Razprave pod točko razno ni bilo.
Ad. 6
Razno.
Razprave pod točko razno ni bilo.
Seja se je zaključila ob 21.30.
Zapisnikar: N. Jeraša

Predsednik AZS:
Roman Dobnikar
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