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ZAPISNIK 

 

 

11. redne seje Upravnega odbora (UO) Atletske zveze Slovenije (AZS), ki je potekala v 

ponedeljek, 23. maja 2022, ob 17.00 uri v sejni sobi AZS na Letališki cesti 33c v Ljubljani. 

 

Prisotni: Roman Dobnikar, mag. Primož Feguš, Ladislav Mesarič, Albert Šoba, Anton Noner, 

Aleksandra Fortin, Mojca Verhovnik, dr. Andrej Udovč, Matija Kranjc, Niko Muhič, Matjaž Sovdat. 

 

Odsotni: Oliver Batagelj, Stane Rozman, Uroš Verhovnik, Dušan Papež, Vojko Arzenšek, Gregor 

Istenič. 

 

Zaposleni pisarne Atletske zveze Slovenije: Nejc Jeraša. 

 

Ostali prisotni: Janez Aljančič, Darjan Murko. 

 

 

Predlog dnevnega reda: 

 

1. Ugotovitev sklepčnosti 11. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije. – R. 

Dobnikar 

2. Potrditev dnevnega reda 11. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije. – R. 

Dobnikar 

3. Potrditev zapisnikov 10. redne in 31., 32. in 33. dopisne seje Upravnega odbora Atletske 

zveze Slovenije. - R. Dobnikar 

4. Letno revidirano poročilo Atletske zveze Slovenije za leto 2021. - R. Dobnikar, N. Jeraša 

5. Pregled odločb MIZŠ in FŠO. - N. Jeraša. 

6. Finančna realizacija AZS 1-4/2022 in rebalans finančnega načrta AZS 2022. - R. 

Dobnikar, N. Jeraša 

7. Odpisi osnovnih sredstev AZS. - N. Jeraša 

8. Sklic redne letne skupščine AZS. - R. Dobnikar, N. Jeraša 

9. Mednarodna atletska liga Telekom Slovenije 2022. - N. Jeraša 

10. Strategija slovenske atletike 2022 – 2032. – R. Dobnikar, M. Verhovnik, N. Jeraša 

11. Določitev vodje reprezentance za EP v Münchnu. - R. Dobnikar 

12. Nastop ruskih in beloruskih državljanov na uradnih tekmovanjih AZS. - N. Jeraša 

13. Predlogi in pobude članov Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije. 

14. Razno 
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Ad. 1 

Ugotovitev sklepčnosti 11. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije. 

 

Predsedujoči je ugotovil, da je ob začetku seje prisotnih 10 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 11. redne seje UO AZS.    

 

R. Dobnikar je predstavil predlagani dnevni red.  
 
Člani UO niso imeli pripomb o dopolnjenem dnevnem redu, zato ga je dal na glasovanje. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 148:  10 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI.  

 

Sklep št. 148: UO AZS potrjuje dopolnjen predlagani dnevni red 11. redne seje UO AZS. 

 

 

Ad. 3 

Potrditev zapisnikov 10. redne in 31., 32. in 33. dopisne seje Upravnega odbora 

Atletske zveze Slovenije. 

 

Pripomb na zapisnike 10. redne in 31., 32. in 33. dopisne seje ni bilo, zato je dal R. Dobnikar 

zapisnike na glasovanje. 

 

A.Noner je izpostavil, da ga na zadnji redni seji ni bilo in se bo zato glasovanja vzdržal. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 149:  9 članov je glasovalo ZA predlagani sklep, 1 

VZDRŽAN (A. Noner).  

 

Sklep št. 149: UO AZS potrjuje zapisnike 10. redne in 31., 32. in 33. dopisne seje Upravnega 

odbora Atletske zveze Slovenije. 

 

 

Ad. 4 

Letno revidirano poročilo AZS za leto 2021. 

 

N. Jeraša je predstavil letno poročilo o delovanju AZS za leto 2021, ki je sestavljeno iz 

vsebinskega dela – poročilo strokovne službe AZS, poročila o delu organov, delovnih teles in 

združenj AZS, izpeljani projekti v letu 2021 in računovodskega poročila – bilanca stanja in izkaz 

poslovnega izida.  Natančno je predstavil finančno realizacijo AZS za obdobje 1.1. – 31.12.2021. 

Pojasnil je  posamezne postavke na prihodkovni in odhodkovni strani. Dejal je, da je bilo letno 

poročilo že revidirano s strani neodvisnega revizorja in pregledano tudi s strani NO AZS. 

 

R. Dobnikar je podal še dodatna pojasnila in izrazil prepričanje, da bo stanje še boljše, če bodo 

rezultati dobri. 

 

L. Mesariča je vprašal, kolikšen je bil strošek lanskih on-line skupščin. N. Jeraša je pojasnil, da 

je bil strošek cca po 2.000€/skupščino, strošek pa je knjižen med stroški upravnega odbora. 

 

A. Noner je ocenil delo kot pozitivno, se je pa potrebno striktno držati zastavljenega finančnega 

plana.  
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A. Šoba je prepričan, da je treba podpirati atlete, saj imamo vrhunsko generacijo. Sredstva smo 

porabili za atlete, saj konec koncev, zato tudi imamo denar. Če ne bomo uspeli finančno slediti 

razvoju (kvalitetnem in kvantitetnem), bomo nazadovali. 

 

Niko Muhič se je seji pridružil ob 17.58. 

 

Predsednik NO AZS D. Murko je predstavil poročilo NO AZS iz njihove zadnje seje, kjer so 

pregledali poslovanje AZS v letu 2021 in predstavil njihove ugotovitve. Sledila je razprava. 

 

Po končani razpravi je R. Dobnikar dal sklep na glasovanje. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 150: 11 članov glasovalo ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 150: UO AZS sprejme letno revidirano poročilo Atletske zveze Slovenije za leto 2021. 

 

 

Ad. 5 

Pregled odločb MIZŠ in FŠO. 

 

N. Jeraša je predstavil prejete odločbe s strani MIZŠ in FŠO (programi D1 in D2). Dejal je, da 

smo pri obeh institucijah dobili več sredstev kot v primerjavi z letom 2021. 

 

R. Dobnikar je dodal, da se aktivno dela na tem, da bi država povečala sredstva, ki jih nameni 

za šport. 

 

M. Verhovnik je dejal, da moramo biti bolj aktivni tudi na področju predšolske in šolske vzgoje. 

Klubi namreč pomembno prispevamo k zdravju in gibalni sposobnosti otrok. 

 

Po razpravi je R. Dobnikar dal sklep na glasovanje. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 151: 11 članov glasovalo ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 151: UO AZS se je seznanil s prejetimi odločbami MIZŠ in FŠO. 

 

 

Ad. 6 

Finančna realizacija AZS 1-4/2022 in rebalans finančnega načrta AZS 2022. 

 

N. Jeraša je predstavil finančno realizacijo AZS za obdobje 1.1. – 30.4.2022 in pojasnil 

posamezne postavke na prihodkovni in odhodkovni strani. Na podlagi finančne realizacije je nato 

predstavil še predlog rebalansa finančnega plana AZS za leto 2022 in pojasnil predlagane 

spremembe finančnega plana na prihodkovni strani zaradi prejetih višjih sredstev s strani MIZŠ 

in FŠO. 

 

M. Kranjc je izpostavil, da je bilo ob sprejetju proračuna dogovorjeno, da se bo financiranje 

programov vrnilo na lansko raven (sredstva oz. število dni priprav na posameznika je bilo 

manjše, ker je bilo v sistem financiranja vključenih 25 % več atletov in atletinj kot v lanskem 

letu), če bo proračun to omogočal. Glede na predlagan rebalans bi bilo to mogoče.  

 

N. Jeraša je predlagal, da se počaka do konec julija zaradi večjih stroškov mednarodnih 

tekmovanj. Dejal je, da se letalske karte iz dneva v dan vedno bolj dražijo in skoraj vsako 

tekmovanje doseže kakšen atlet ali atletinja normo za EP ali SP v svoji kategoriji. Dejal je, da 

imamo še seja 20 atletov in atletinj z izpolnjeno normo za EP U18. 
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Po razpravi je dal R. Dobnikar sklep na glasovanje. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 152:  11 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 152: UO AZS se je seznanil s finančno realizacijo AZS 1-4/2022. 

 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 153:  11 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 153: UO AZS sprejme rebalans finančnega načrta AZS za leto 2022. 

 

 

 

Ad. 7 

Odpisi osnovnih sredstev AZS. 

 

N. Jeraša je dejal, da je inventurna komisija 3.1.2022 izvedla inventuro osnovnih sredstev. Po 

pregledu popisnih listov je ugotovil, da so na seznamu sredstva, ki so bila že v celoti 

zamortizirana in niso več uporabna. NO AZS je bil že seznanjen s predlogom odpisov OS in 

skladno s sklepom NO AZS predlaga UO AZS, da sprejme odpise osnovnih sredstev AZS št. 319, 

320, 331-357, 1000353, 1000392 in 495. 

 

Sledila je kratka razprava po kateri je dal R. Dobnikar sklep na glasovanje. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 154:  11 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI.  

 

Sklep št. 154: UO AZS sprejme odpise osnovnih sredstev AZS št. 319, 320, 331-357, 1000353, 

1000392 in 495. 

 

 

Ad. 8 

Sklic redne letne skupščine AZS. 

 

R. Dobnikar je predlagal UO AZS sklic redne letne skupščine AZS na datum 23.6.2022 ob 17.30. 

Dejal je, da bo gradivo pravočasno pripravljeno in predlagal, da se potrditev sklica skupščine 

izvede na korespondenčni seji UO AZS. 

 

Po kratki razpravi je dal R. Dobnikar sklep na glasovanje. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 155: 11 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 155: UO AZS sprejme sklep, da bo redna letna skupščina potekala 23.6.2022 ob 17.30 

uri. 

 

 

Ad. 9 

Mednarodna atletska liga Telekom Slovenije 2022. 

 

N. Jeraša je na kratko predstavil MAL 2022. Dejal je, da je bil razpis že poslan na klube. Liga je 

letos sestavljena iz 5 mitingov, PS in APS za člane in članice. Nagrade ostajajo enake kot v 

preteklem letu.  
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Sledila je kratka razprava o morebitnih dodatnih tekmovanjih, ki bi se vključila v ligo. N. Jeraša 

je dejal, da je potrebno sprejeti dodaten sklep o sofinanciranju mitingov s strani AZS. 

 

R. Dobnikar je dal po zaključeni razpravi oba sklepa na glasovanje. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 156: 11 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 156: UO AZS se je seznanil z Mednarodno atletsko ligo Telekom Slovenije 2022. 

 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 157: 11 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 157: UO AZS sprejme sklep, da vsak organizator mitinga v okviru MAL Telekom 

Slovenija 2022 dobi odobrena sredstva v višini 4.500€ bruto. 

 

 

Ad. 10 

Strategija slovenske atletike 2022 – 2032. 

 

M. Verhovnik je predstavila prezentacijo s strategijami/cilji za posamezna področja. Dejala je, 

da je bilo gradivo poslano skupaj z vabilom na sejo.  

 

R. Dobnikar je predlagal, da se določi časovnica, nato pa sledijo obiski na terenu. Predlagal je, 

da se do sredine junija dopolni dokument s točkami, ki še manjkajo. Nato se skupaj z vodji 

delovnih skupin pripravi končni predlog za obiske na terenu.  

 

Po razpravi in uskladitvi nadaljnjih korakov je dal R. Dobnikar na glasovanje sklep. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 158: 11 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 158: UO AZS se je seznanil z aktivnostmi glede priprave strategije slovenske Atletike 

2022 – 2032. 

 

 

Ad. 11 

Določitev vodje reprezentance za EP v Münchnu. 

 

R. Dobnikar je predlagal L. Mesariča za vodjo reprezentance na EP v Münchnu. L. Mesarič se je 

strinjal z imenovanjem, vendar pričakuje da bo prisotna tudi M. Šestak. 

 

R. Dobnikar je dal sklep na glasovanje. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 159: 11 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 159: UO AZS imenuje Lada Mesariča za vodjo reprezentance za EP v Münchnu. 

 

 

Ad. 12 

Nastop ruskih in beloruskih državljanov na uradnih tekmovanjih AZS. 

 

A. Udovč je predstavil problematiko nastopanja ruskih in beloruskih atletov na tekmovanjih pod 

okriljem AZS. Predlagal je, da v celoti sledimo navodilom OKS glede nastopanja ruskih in 

beloruskih državljanov na naših tekmovanjih. 
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Sledila je kratka razprava, nato je dal R. Dobnikar sklep na glasovanje. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 160: 8 članov je glasovalo ZA, 3 PROTI (M. Kranjc, L. 

Mesarič, M. Verhovnik). 

 

Sklep št. 160: UO AZS sprejme sklep, da AZS v celoti sledi navodilom OKS glede nastopanja 

ruskih in beloruskih državljanov.  

 

 

Ad. 13 

Predlogi in pobude članov Upravnega odbora AZS. 

 

D. Murko je predstavil problematiko izvedbe OFEM-a 2023 v Mariboru. Če se infrastruktura ne 

bo uredila pravočasno, potem organizacijski odbor (OO) tekmovanja ne bo izpeljal. L. Mesarič je 

izrazil dvom, da se bo uspelo izpeljati tekmovanje v trenutnih pogojih. Stadion izvedbe ne 

omogoča, aktivnosti za ureditev pa se peljejo zelo počasi. Vodstvo OFEM-a ima pripravljen plan 

B in C, vendar jim ga zaenkrat še niso razkrili. OO je pripravil vse potrebno, sedaj pa čakajo na 

realizacijo. V kolikor je ne bo, bo celoten OO odstopil. 

 

R. Dobnikar je dejal, da je potrebno storiti vse, kar je v naši moči, da Maribor izboljša atletsko 

infrastrukturo in da se OFEM izvede v Mariboru.   

 

A. Šoba je predlagal spremembo pravilnika o nagradah za dosežene rezultate. Dejal je, da je 

težava v nenatančnem zapisu, ki omogoča različne interpretacije. N. Jeraša je pojasnil, da smo 

dobili dve prošnji za pojasnila, zakaj niso prejeli nagrade za osvojitev medalje na EP do 23 let. 

Nato je predstavil trenutni pravilnik o nagradah.  

 

Sledila je razprava, kjer so se vsi člani UO strinjali, da se pravilnik o nagradah nanaša na 

uvrstitve v absolutni članski kategoriji. Po razpravi je dal R. Dobnikar sklep na glasovanje. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 161: 11 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI  

 

Sklep št. 161: UO AZS sprejme sklep, da obstoječi pravilnik velja izključno za absolutno člansko 

kategorijo. Statutarni komisiji se naloži, da pripravi posodobitev Pravilnika o denarnih nagradah 

za dosežene rezultate za atlete in njihove trenerje v članskih kategorijah. 

 

 

M. Kranjc je izpostavil problematiko Sredozemskih iger. Zaradi zmanjšanja kvote smo morali 

sprejeti stroga merila za nastop, ob tem pa je bil rok za doseganje norm zelo kratek. Od OKS 

smo zelo pozno prejeli vse informacije. Zdi se mu nedopustno, da OKS krči sredstva za nastop 

na Sredozemskih igrah. Posledično so oškodovani atleti in tudi AZS, saj lahko na ta račun 

izgubimo tudi kakšno kategorizacijo. N. Jeraša je nato predstavil primer Tadeja Hribarja, ki ni 

bil uvrščen za seznam reprezentance in še enkrat pojasnil kriterije in postopek sestave seznama 

reprezentance za Sredozemske igre.  

 

Po razpravi je N. Jeraša predlagal sklep, da se potrdi predlog za dodatno prijavo Eve Pepelnak 

za nastop na Sredozemskih igrah. R. Dobnikar je dal sklep na glasovanje. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 162: 11 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI  

 

Sklep št. 162: UO AZS sprejme sklep o dodatni uvrstitvi Eve Pepelnak na senam reprezentance 

za nastop na Sredozemskih igrah. 
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M. Sovdat je predlagal, da bi se seje UO AZS izvajale na »hibriden« način, torej v živo z dodatno 

možnostjo prenosa seje preko ZOOM povezave za člane iz bolj oddaljenih krajev, ki se včasih 

težko udeležijo seje v živo. 

 

Izpostavil je tudi problem neizvajanja izobraževanja za sodnike štarterje. A. Udovč mu je 

odgovoril, da se izobraževanja izvajajo na pobudo lokalnih sodniških organizacij. 

 

Seja se je zaključila ob 19:56. 

 

 

 

Zapisnikar: G. Japelj    

Predsednik AZS 

Roman Dobnikar 


