ZAPISNIK
9. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je potekala preko spleta v
ponedeljek, 20. decembra 2021, ob 19.00 uri.
Prisotni: Roman Dobnikar, mag. Primož Feguš, Ladislav Mesarič, Oliver Batagelj, Albert Šoba,
Niko Muhič, Anton Noner, Matjaž Sovdat, dr. Andrej Udovč, Uroš Verhovnik, Mojca Verhovnik,
Matija Kranjc, Dušan Papež, Vojko Arzenšek.
Opravičeno odsotni: Stane Rozman, Aleksandra Fortin, Gregor Istenič.
Zaposleni pisarne Atletske zveze Slovenije: Nejc Jeraša.

Predlog dnevnega reda:
1. Ugotovitev sklepčnosti 9. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije. – R.
Dobnikar
2. Potrditev dnevnega reda 9. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije. – R.
Dobnikar
3. Potrditev zapisnikov 8. redne in 20., 21., 22., 23., 24. in 25. dopisne seje Upravnega
odbora Atletske zveze Slovenije. - R. Dobnikar
4. Finančna realizacija AZS 1-9 in 1-11/2021 in rebalans finančnega plana AZS 2021. - R.
Dobnikar, N. Jeraša
5. Dokument Atletika 2022. – R. Dobnikar, A. Šoba, N. Jeraša
6. Poslovno finančni načrt AZS za l. 2022. - R. Dobnikar, N. Jeraša
7. Olimpijski festival evropske mladine, Maribor, 2023. – N. Jeraša, L. Mesarič
8. Kršitev protidopinških pravil - Martina Ratej. - R. Dobnikar, N. Jeraša
9. Prenehanje članstva Atletskemu klubu AS Kranj. - R. Dobnikar, N. Jeraša
10. Prehod v višjo selekcijo - Neja Filipič in Matic Ian Guček (dopis Združenja SAS in Neje
Filipič). - R. Dobnikar, N. Jeraša
11. Predlogi in pobude članov Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.
12. Razno
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Ad. 1
Ugotovitev sklepčnosti 9. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.
Predsedujoči je ugotovil, da je ob začetku seje prisotnih 12 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 9. redne seje UO AZS.
R. Dobnikar je predstavil predlagani dnevni red. Dnevni red je dopolnil z dodatno točko »Koledar
tekmovanj AZS 2022 in predlog o dvigu startnin«.
Člani UO niso imeli pripomb o dopolnjenem dnevnem redu, zato ga je dal na glasovanje.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 113: 12 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI.
Sklep št. 113: UO AZS potrjuje predlagani dnevni red 9. redne seje UO AZS.
Ad. 3
Potrditev zapisnikov 8. redne in 20., 21., 22., 23., 24. in 25. dopisne seje Upravnega
odbora Atletske zveze Slovenije.
Ob 19.10 se je seji pridružil N. Muhič.
Pripomb na zapisnike 8. redne in 20., 21., 22., 23., 24. ter 25. dopisne seje ni bilo, zato je dal
R. Dobnikar zapisnike na glasovanje.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 114: 13 članov je glasovalo ZA predlagani sklep, 0 PROTI.
Sklep št. 114: UO AZS potrjuje zapisnike 8. redne in 20., 21., 22., 23., 24. ter 25. dopisne seje
Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.
Ad. 4
Finančna realizacija AZS 1-9 in 1-11/2021 in rebalans finančnega plana AZS 2021.
Ob 19.15 se je seji pridružil P. Feguš.
N. Jeraša je dejal, da sta zaradi lažje preglednosti in primerjave pripravljeni 2 finančni realizaciji,
in sicer za obdobje 1-9 in 1-11/2021. Finančna realizacija 1-11/2021 predstavlja bolj primerno
osnovo za oblikovan predlog rebalansa finančnega rebalansa AZS za leto 2021. Nato je predstavil
finančno realizacijo AZS za obdobje 1.1. – 30.9.2021 in 1.1. – 30.11.2021 ter pojasnil
posamezne postavke na prihodkovni in odhodkovni strani. Na podlagi finančne realizacije je nato
predstavil še predlog rebalansa finančnega plana AZS za leto 2021 in pojasnil vse predlagane
spremembe finančnega plana.
Sledila je razprava. R. Dobnikar je predlagal, da se tudi letos naredijo rezervacije.
A. Šobo je zanimalo, za kaj so se porabljali stroški Strokovnega sveta in Upravnega odbora.
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N. Jeraša je pojasnil, da so pri Strokovnem svetu všteti stroški honorarjev za vodjo stroke in
nacionalne trenerje. Pri stroških Upravnega odbora so poleg potnih stroškov všteti tudi stroški
izvedbe dveh letošnjih skupščin (tehnična izvedba online skupščin) in stroški odvetnikov.
P. Feguš je izpostavil, da smo na vseh postavkah povečali prihodke, zato upa, da se bo to poznalo
tudi na rezultatih. Razžalostila ga je postavka pri sodnikih, saj niso porabili vseh sredstev, ker
niso izvajali izobraževanj.
A. Udovč je pojasnil, da je do odstopanj v proračunu prišlo zaradi ne izvedenega izobraževanja
za NTO.
M. Sovdat ugotavlja, da vedno proti koncu leta zmanjka sredstev za meritve atletov.
A. Šoba je odvrnil, da bo Strokovni svet za prihodnje leto pripravil nov sistem porabljanja
sredstev.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 115: 14 članov glasovalo ZA, 0 PROTI.
Sklep št. 115: UO AZS se je seznanil s finančno realizacijo AZS 1-9 in 1-11/2021.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 116: 14 članov glasovalo ZA, 0 PROTI.
Sklep št. 116: UO AZS sprejme rebalans finančnega plana AZS za leto 2021.
Ad. 5
Dokument Atletika 2022.
N. Jeraša in A. Šoba sta predstavila dokument Atletika 2022. Skupna vrednost dokumenta je
282.560 €, v program financiranja je v letu 2022 skupno vključenih 122 atletov in atletinj, kar
je 24 več kot v letu 2021. Strokovni svet je pripravil kriterije za razvrstitev atletov v naslednje
selekcije:
▪ Vrhunska selekcija 1,
▪ Vrhunska selekcija 2,
▪ Internacionalna selekcija,
▪ Vrhunska mlada selekcija,
▪ Nacionalna selekcija,
▪ Reprezentančna selekcija.
VRHUNSKA SELEKCIJA 1
Vstopni kriteriji:
a) norma za SP na prostem v 2022
b) uvrstitev do 16. mesta na OI Tokyo 2020
ATLET
Mišmaš Zrimšek
Maruša
Šutej Tina
Čeh Kristjan
Filipič Neja
Rudolf Žan
Janežič Luka

DISCIPLINA
3000 m zap

TRENER

KLUB

Korent Tevž

MASS

Skok ob palici
met diska
troskok
800 m
400 m

Kranjc Milan

KLC
PT
MASS
MASS
KLC

Djordjević Srdjan
Petrač Jan
Zlatnar Damjan

ZNESEK
10.000 €

KRITERIJ
Norma SP

10.000
10.000
10.000
10.000
10.000

Norma
Norma
Norma
Norma
15. m.

€
€
€
€
€

SP
SP
SP
SP
na OI
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VRHUNSKA SELEKCIJA 2
Vstopni kriteriji: kandidati za EP na prostem
a) norma za EP na prostem za Pariz, dosežena v letu 2021
b) sklep UO AZS na predlog SS AZS
ATLET/ATETINJA
Mihalinec
Zidar
Maja
Zupin Agata
Lukan Klara
Horvat Anita
Vuković Jan
Matic Ian Guček
Demšar Filip Jakob

DISCIPLINA
200 m

TRENER

KLUB

Djordjevič Srdjan

MASS

400 m ovire
5000 m
400 m
800 m
400 m ovire
110 m ovire

Šestak Matija
Korent Tevž
Korent Tevž
Živko Romeo
Kocuvan Miro
Šoba Albert

VEL
KLC
VEL
KLC
KLC
MASS

ZNESEK
5.500 €
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500

€
€
€
€
€
€

KRITERIJ
Sklep SS in
UO AZS
norma za EP
norma za EP
norma za EP
norma za EP
norma za EP
norma za EP

INTERNACIONALNA SELEKCIJA
Vstopni kriterij:
a) za 1,5% znižane norme za EP na prostem (Pariz)
b) sklep UO AZS na predlog SS AZS
ATLET/ATLETINJA
Apostolovski Lia
Pepelnak Eva
Grkman Jure
Grahovac Gregor
Ferlan Rok
Mesec Košir Lovro
Renner Robert
Kočevar Nick
Smonkar Jerneja
Simončič Aneja
Pogorevc Maja

DISCIPLINA
višina
troskok
400 m, 4x400
400 m, 4x400
400 m, 4x400
400 m, 4x400
skok ob palici
100 m
800 m, 4x400
400 m ovire
4x400
400 m, 4x400

TRENER
Prezelj Rožle
Šestak Matija
Zlatnar Damjan
Šoba Albert
Polak Matjaž
Šestak Matija
Rovan Jure
Kočevar Mitja
Šestak Matija
Šestak Matija

KLUB
MASS
KLC
MASS
MASS
TRK
MASS
MASS
MASS
VEL
MASS

Verhovnik Uroš

SG

ZNESEK
2.000 €
2.000 €
2.000 €
2.000 €
2.000 €
2.000 €
2.000 €
2.000 €
2.000 €
2.000 €
2.000 €

KRITERIJ
Dosežen
Dosežen
Dosežen
Dosežen
Dosežen
Dosežen
Dosežen
Dosežen
Dosežen
Dosežen

kriterij
kriterij
kriterij
kriterij
kriterij
kriterij
kriterij
kriterij
kriterij
kriterij

Sklep SS in UO
AZS

VRHUNSKA MLADA SELEKCIJA
Vstopni kriterij:
a) uvrstitev do 16. mesta na evropskih lestvicah na prostem v starostni kategoriji, v
kateri je atlet nastopal v letu 2021 (31.12.2021)
b) uvrstitev do 16. mesta na SP ali MOI oz. do 12. mesta na EP ali OFEM v mlajših
kategorijah
c) po sklepu UO AZS na predlog SS AZS
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ATLET/ATLETINJA
Dominković Filip
Jeršin
Tomassini
Sandro
Botolin Vid
Urbanč Jakob
Sadek Veronika
Likar Brina
Zbičajnik Karolina
Klojčnik Petja
Glojnarič Nika
Skočir Andrej

DISCIPLINA
met kopja
skok v višino

KLUB
VEL
MASS

ZNESEK
1.250 €
1.250 €

3000 m
met kladiva
800 m
daljina
400 m
800 m
100 m ovire
100 m

KLC
BRE
MASS
TRK
ŠTA
ŠTA
BRE
PSČ

1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250

Emberšič Jan

met kladiva

DOM

1.250 €

Subašič Dino

skok v daljino

VEL

1.250 €

€
€
€
€
€
€
€
€

KRITERIJ
top 16 evr. lestvice (8. U20)
top 16 evr. lestvice (9. U18)
top 16 evr. lestvice (3. U20)
top 16 evr. lestvice (9. U18)
top 16 evr. lestvice (7. U20)
top 16 evr. Lestvice (15. U18)
top 16 evr. Lestvice (15. U18)
top 16 evr. Lestvice (13. U18)
sklep SS in UO AZS (poškodba)
Sklep SS in UO AZS (12.EP
U20, 1. leto SM)
Sklep SS in UO AZS (8.EP U20,
1. leto SM)
Sklep SS in UO AZS (12.EP
U23)

Nacionalnim panožnim ekipam pripada naslednje število dni priprav:
1) NPE U18 – 7 dni priprav (vključenih 22 atletov in atletinj, kar 3 več kot v letu 2021),
2) NPE U20 – 10 dni priprav (vključenih 19 atletov in atletinj, kar 10 več kot v letu 2021),
3) NPE U23 – 14 dni priprav (vključenih 19 atletov in atletinj, kar 9 več kot v letu 2021),
4) NPE člani/članice – 21 dni priprav (vključenih 14 atletov in atletinj, kar 10 več kot v letu
2021),
5) Reprezentančna selekcija – 10 dni priprav (vključenih 12 atletov in atletinj, kar 3 manj kot v
letu 2021).

N. Jeraša je pojasnil, da so se sredstva oz. število dni priprav na posameznika malenkost znižala,
ker je v sistem financiranja vključenih 24 atletov in atletinj več kot v letu 2021.
A. Šoba je pojasnil, da so atleti in atletinje dobro tekmovali in jih je zato več izpolnilo kriterije.
R. Dobnikar je nato predlagal, da se poveča število dni priprav za posamezne selekcije. Po
pogovorih s Svetom atletov, je predlog, da prejmejo NPU U18 7 dni priprav, NPE U20 12 dni,
NPE U23 14 dni, NPE člani/članice 25 dni in reprezentančna selekcija 12 dni priprav.
M. Kranjc je dejal, da se zaveda, da so sredstva omejena, ampak atleti so napredovali in zato
potrebujejo sredstva. Atleti predlagajo, da se vse deležnike obravnava enako, tudi trenerje.
Predlagal je, da se zniža tudi % zneska, ki ga prejmejo trenerji.
N. Jeraša je odgovoril, da dobijo trenerji atletov in atletinj iz Vrhunske selekcije 1 in 2 ter
Internacionalne selekcije 39 % vrednosti pogodb za enega atleta in 30 % za vsakega naslednjega
atleta v primeru, če ima trener dva ali več atletov v eni od selekcij. S tem, ko so se znižale
vrednosti pogodb, bodo tudi trenerji dobili manj.
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A. Noner je poudaril, da smo v prejšnjih letih pridno varčevali in da ne smemo preveč posegati
v društven sklad. Poziva na varčnost, da se nam ne bo zgodilo, da v prihodnje ne bomo mogli
ustrezno nagraditi uspešnih atletov in atletinj.
U. Verhovnik je dejal, da ni potrebno zaostrovati kriterijev za vstop v posamezne selekcije, saj
ne verjame, da se bo v prihodnje trend povečevanja upravičencev povečeval.
R. Dobnikar se je zavezal, da se bodo sredstva na posameznika vrnila na lansko raven, v kolikor
bodo finančni rezultati v obdobju 1-6/2022 to dopuščali.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 117: 14 članov glasovalo ZA, 0 PROTI.
Sklep št. 117: UO AZS sprejme dokument Atletika 2022.
Ad. 6
Poslovno finančni načrt AZS za l. 2022
N. Jeraša je predstavil Poslovno finančni načrt AZS za l. 2022. Dejal je, da Poslovno finančni
načrt AZS za leto 2022 oblikovan na osnovi podatkov o realizaciji/oceni preteklega leta in na
podlagi ocenjenih stroškov planiranih aktivnosti v letu 2022. V letu 2022 planiramo 1.321.000 €
prihodkov in 1.393.500 € odhodkov, kar pomeni rezultat – 72.500 €. Dodaj je, da v tem planu
še niso upoštevane rezervacije 2021. V letu 2021 planiramo namreč narediti še rezervacije v
višini 80.000 €, kar pomeni, da bodo planirani odhodki v letu 2022 znašali 1.313.500 €, končni
planiran rezultat v letu 2022 + 7.500 €. Nato je podrobno predstavil posamezne postavke na
prihodkovni in odhodkovni strani.
Sledila je razprava, v kateri je P. Feguš dejal, da se je potrebno bolj konzervativno lotiti
naslednjega poslovnega leta.
R. Dobnikar je dodal, da bo planiran rezultat v letu 2022 na koncu pozitiven, ker planiramo v
2021 narediti rezervacije.
A. Noner je dejal, da je potrebno biti previden pri pripravi finančnega plana, saj se boji, da bi se
v prihodnje zmanjšala sredstva tudi za najboljše.
R. Dobnikar je odvrnil, da se sredstva v primeru slabšega poslovanja, ne bi krčila za najboljše,
ampak v širini.
A. Noner se je ob 20:34 opravičil, ker mora zaradi obveznosti zapustiti sejo. Dejal je, da potrjuje
finančni načrt za leto 2022.
M. Sovdat se je strinjal z oblikovanjem rezervacij. Veseli ga trenutno stanje, saj to pomeni, da
se rezultati dvigajo.
A. Šoba je pojasnil, da najboljšim atletom ni racionalno dajati preveč sredstev, saj so preko
ministrstev zaposleni v javni upravi, poleg tega pa lahko dobro zaslužijo tudi na tekmovanjih.
Sredstva, ki jih prejmejo pa so namenska in jih velikokrat težko porabijo. Zato bi bilo smiselno
podpreti drugi razred atletov, ki šele prihajajo in so naša bodočnost. Potrebno je gledati dovolj
široko. Društven sklad je dovolj velik, da lahko iz njega tudi kaj vzamemo in kdaj, če ne sedaj,
ko imamo potrebo po tem zaradi dobrih rezultatov.
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D. Papež je povedal, da pri gorskih tekih že dve leti niso imeli evropskega ali svetovnega
prvenstva in zato nimajo rezultatov za pokazati.
A. Udovč je opozoril, da bodo sredstva za sodnike lahko premajhna glede na vsa planirana
izobraževanja v prihodnjem letu. Sodnike je namreč potrebno pripraviti na projekt OFEM.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 118: 12 članov je glasovalo ZA, 1 VZDRŽAN (M. Kranjc).
Sklep št. 118: UO AZS sprejme Poslovno finančni načrt AZS za l. 2022.
Ad. 7
Olimpijski festival evropske mladine, Maribor, 2023.
N. Jeraša je dejal, da bo v letu 2023 v Mariboru potekal OFEM. Glede tega poteka že veliko
aktivnosti, tudi na infrastrukturi. Predlagal je, da Upravni odbor sprejme sestavo
organizacijskega odbora, ki bo skrbel za pripravo in izpeljavo tekmovanja.
L. Mesarič je pojasnil, da je pripravljen projekt prenove tribune in atletske ogrevalne dvorane.
Imajo zagotovilo občine, da se bo projekt zagotovo izpeljal. Dejstvo pa je, da se na takem
objektu kakršen je trenutno, tekmovanje ne more izpeljati. Pravzaprav ni stadiona v Sloveniji,
kjer bi se lahko izpeljalo tako tekmovanje.
Predlog sestave organizacijskega odbora:
1. Ladislav Mesarič / Predsednik odbora - vodenje odbora, koordinacija aktivnosti.
2. Darijan Murko / Podpredsednik odbora - koordinacija aktivnosti.
3. Robert Herga / Koordinacija z organizacijskim odborom OFEM 2023 in MOM za objekt in
opremo.
4. dr. Andrej Udovč / Sodniška služba in tehnični svetovalec.
5. Andrej Jeriček / Organizacijsko tehnični svetovalec.
6. Sebastijan Jagarinec / Vodja atletskega tekmovanja na OFEM.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 119: 13 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI.
Sklep št. 119: UO AZS imenuje sestavo organizacijskega odbora atletskega dela za Maribor
OFEM 2023.
Ad. 8
Kršitev protidopinških pravil - Martina Ratej.
N. Jeraša je predstavil odločitev SLOADO-e glede sankcij Martini Ratej. Senat disciplinske
komisije SLOADO je na podlagi ugotovitve DRB izdal Odločitev o naložitvi sankcij športnici zaradi
kršitev protidopinškega pravila - točke a) člena 32.2 Tekmovalnih pravil IAAF iz leta 2012, ter
športnici Martini Ratej izrekel naslednje sankcije:
- dvoletno obdobje izločitve, ki začne teči z dnem 11. 8. 2021, pri tem pa se všteje in
upošteva že prestano obdobje začasne izključitve, ki je pričelo teči dne 9. 3. 2020;
- diskvalificirani so vsi tekmovalni rezultati športnice, doseženi v obdobju 9. 8. 2012 – 9.
8. 2014.
N. Jeraša je predstavil, katere rezultate bo potrebno izbrisati.
M. Kranjc opozori na morebitne spremembe ekipnih prvenstev in Atletskega pokala.
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A. Udovč je odvrnil, da je to TtK že pregledala in ugotovila, da izbris rezultatov Martine Ratej ne
vpliva na vrstni red ekipnih tekmovanj. TtK je sprejela sklep, da se podeli nove komplete medalj
za tekmovanja v obdobju diskvalifikacije.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 120: 13 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI.
Sklep št. 120: UO AZS se je seznanil z izrečenimi sankcijami SLOADO-e M. Ratej zaradi kršitev
protidopinških pravil.
Ad. 9
Prenehanje članstva Atletskemu klubu AS Kranj.
N. Jeraša je dejal, da pri pregledu odprtih terjatev AK AS Kranj ni poravnal članarine za dve leti.
Pri preverjanju smo ugotovili, da nimajo registriranega nobenega tekmovalca več, zato smo
stopili v kontakt z bivšim predsednikom P. Muharjem, ki je pojasnil, da on ni več predsednik in
da tudi niso našli naslednika. Prav tako so ostali brez članstva, zato je poslal dopis, da se jih
izbriše iz članstva v AZS.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 121: 13 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI.
Sklep št. 121: UO AZS skladno s 14. členom Statuta AZS sprejme sklep o prenehanju članstva
za AK AS Kranj.
Ad. 10
Koledar tekmovanj AZS 2022 in predlog o dvigu startnin.
A. Udovč je podal poročilo glede poteka koledarske borze. Poleg tega je predstavil predlog TtK
za spremembo višine startnin za mnogoboj in ekipna prvenstva Slovenije:

8

D. Papež in V. Arzenšek sta se opravičila in zapustila sejo.
O. Batagelj je pojasnil, da se atleti v času tekmovanja, ki ga organizira AK Gorica, odpravljajo
na maturantske izlete. Zato je predlagal, da se tekmovanje izpelje na petek in soboto in ne na
soboto in nedeljo.
A. Udovč je pojasnil stališče TtK, da je tekmovanje predolgo, da bi ga začeli ob 18.00 zvečer,
saj bi trajalo vsaj do 23.00 ure. Prej pa ob petkih ni smiselno začenjati s tekmovanjem, saj
mnogi ne bi uspeli priti pravočasno na tekmovanje. Prav tako je dodatna težava tudi pot proti
primorski v petek popoldne na vrhuncu turistične sezone.
U. Verhovnik je dejal, da je o tekmovanjih, ki bi se začela že v petek potekala burna razprava
na Skupščini ZATS in da on podpira tekmovanja v petkih.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 122: 11 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI.
Sklep št. 122: Upravni odbor AZS sprejme dvig startnine za mnogoboje in enotno ceno startnine
na ekipnih tekmovanjih.
Ad. 11
Prehod v višjo selekcijo - Neja Filipič in Matic Ian Guček.
N. Jeraša je predstavil dva dopisa, ki sta bila posredovana s strani SAS in Neje Filipič. V dopisih
je predlog o dodelitvi dodatnih sredstev za Nejo Filipič in Matica Iana Gučka, ki sta izpolnila
kriterija za uvrstitev v višjo selekcijo, vendar po datumu, ki je bil določen. Ker so bila sredstva
na tak način že dodeljena Žanu Rudolfu, predlagajo, da se sredstva dodeli tudi njima.
M. Kranjc je podrobno pojasni stališče SAS.
N. Jeraša je dejal, da je UO AZS pri Žanu Rudolfu naredil izjemo, ker je dosegel normo za SP
2022 samo 3 dni po določenem datumu. Dejal je, da si takšnih izjem enostavno ne moremo več
privoščiti, saj trenutna finančna situacije tega ne dopušča več. Dejal je, da sta se Neja in Matic
na podlagi teh rezultatov uvrstila v višje selekcije za leto 2022 in bosta takoj po novem letu že
upravičena do višjih sredstev.
U. Verhovnik se je strinjal, da se ostane pri eni izjemi. Morebitna odobrena sredstva pa tako ne
bi mogla porabiti do konca leta.
A. Šoba je predstavil stališče SS, ki podpira dodelitev nagrade za oba atleta.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 123: 7 članov je glasovalo ZA, 2 PROTI (M. Kranjc, A.
Šoba) in 3 VZDRŽANI (N. Muhič, O. Batagelj, M. Sovdat).
Sklep št. 123: UO AZS ne odobri dodatnih sredstev Neji Filipič in Maticu Ianu Gučku na podlagi
poslanih prošenj/dopisov.
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Ad. 12 in 13
Predlogi in pobude članov Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije/Razno.
Pri točki 12 in 13 ni bilo razprave.
Seja se je zaključila ob 21:29.
Zapisnikar: G. Japelj
Predsednik AZS
Roman Dobnikar
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