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ZAPISNIK REDNE SKUPŠČINE ATLETSKE ZVEZE SLOVENIJE 

 

Na podlagi 17. in 18. člena Statuta Atletske zveze Slovenije in sklepa Upravnega odbora 

št. 165, sprejetega na 36. dopisni seji Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije z dne 

8.6.2022, je redna letna skupščina Atletske zveze Slovenije potekala v četrtek, 23. 6. 

2022 v sejni sobi Atletske zveze Slovenije, Letališka cesta 33c, 1122 Ljubljana. 

 

Skupščina Atletske zveze Slovenije – četrtek, 23. junij 2022 ob 17.30 uri 

 

Prisotni delegati članic in združenj Atletske zveze Slovenije:  

Dragomir Trajkovič (AD Slovenska Bistrica), Bojan Kožuh (KGT Papež), Darjan Murko (AD 

Štajerska), Roman Dobnikar (AK Olimpija), Marjan Tavčar (Tekaško društvo Bistrc), Janja 

Košar (AK Sevnica), Branko Suzić (AK Radeče), Miro Petrovec (ŠD Tek je lek), Ladislav 

Mesarič (AK Poljane), Henrik Omerzu (AK Brežice), Zvonka Blatnik (AD Kladivar Celje), 

Teodor Markoč (KGT Grmada), Boštjan Novak (TK Šmarnogorska naveza), Peter Kunej (AK 

Krka Novo mesto), Rok Kocjančič (AD Piran), Mojca Verhovnik (AK Slovenj Gradec), Peter 

Kastelic (AK Radlje ob Dravi), Natalija Bah (AK Velenje), Matjaž Sovdat (AD Posočje), 

Majda Križe (ŠD Dolenjske Toplice), Srečko Mohorič (AD Železniki), Stanislav Košir (AAD 

Slovan), Feliks Papež (Atletski in maraton klub Kočevje), Jure Rovan (Viva klub Brežice), 

Luka Cmok (AK Asfalt Kovač Šentjur), Boštjan Dolgan (AK Pivka), Marjan Devetak (AK 

Gorica), Gregor Japelj (AD Kronos), Tomaž Zupančič (AD Olimpik), Klavdij Frankovič (AK 

Koper), Ivan Golob (AK Ormož), Attila Horváth (AK Lendava), Anton Noner (Društvo 

Konjiška atletska šola), Primož Kobe (ŠRD FIT klub), Dušan Papež (Združenje za gorske 

teke), Nejc Jeraša (Združenje atletskih trenerjev Slovenije).  

 

1. Otvoritev skupščine in izvolitev verifikacijske komisije  

 

Predsednik Roman Dobnikar je uvodoma pozdravil prisotne delegate, vse ostale prisotne 

in jih seznanil z načinom poteka Skupščine. Skupščina bo potekala skladno s Statutom in 

Poslovnikom o načinu dela Skupščine Atletske zveze Slovenije. Glasovanje na Skupščini bo 

potekalo skladno s 13. členom Poslovnika.  

 

Predsednik Roman Dobnikar je predlagal izvolitev verifikacijske komisije v sestavi: 

- Verifikacijska komisija (3 člani): 

o Rok Kocjančič, predsednik 

o J. Košar, članica  

o N. Jeraša, član 

  

 

Delegati na sestavo verifikacijske komisije niso imeli pripomb, zato je dal predlog na 

glasovanje. 

 

PREDLOG SKLEPA:  

Skupščina Atletske zveze Slovenije potrjuje navedeno sestavo verifikacijske komisije. 
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GLASOVANJE: 

GLASOVANJE 

izid glasovanja ZA PROTI VZDRŽAN 

št. glasov 33 0 0 

Sklep št. 1: Skupščina Atletske zveze Slovenije potrjuje predlagano sestavo 

Verifikacijske komisije.  

 

Predsednik Roman Dobnikar se je zahvalil za potrditev sklepa in pozval Verifikacijsko 

komisijo, da opravi svojo nalogo.  

 

Skupščina je počakala na poročilo Verifikacijske komisije. 

 

 

2. Poročilo verifikacijske komisije  

 

R. Kocjančič je podal poročilo Verifikacijske komisije, ki je ugotovila, da ima glasovalno 

pravico 74 društev in 5 združenj. Ob 17.30 je bilo prisotnih 32 društev in 1 združenje z 

glasovalno pravico. Glasovalno pravico ima 79 delegatov.  

Skladno z določbami 21. člena Statuta je skupščina sklepčna, če je ob pričetku navzoča 

več kot polovica članov AZS. Če skupščina ni sklepčna ob razpisani uri, lahko začne z 

zasedanjem 30 minut kasneje, a samo v primeru, če je navzočih vsaj ena četrtina članov 

delegatov Skupščine.   

Prisotnih je torej manj kot polovica članov AZS (najmanj 40), zato skupščina še ne more 

začeti z delom, bo pa to lahko storila čez 30 minut (ob 18.00), ker bo na seji prisotnih več 

kot četrtina delegatov (najmanj 20). 

Predsednik komisije R. Kocjančič je poročal, da je ob 18.00 navzočih 35 članov delegatov, 

kar pomeni, da so izpolnjeni pogoji za izvedbo skupščine. 

Predsednik Roman Dobnikar je dal poročilo verifikacijske komisije v razpravo in ker je ni 

bilo, tudi na glasovanje.  

 

PREDLOG SKLEPA:  

Skupščina Atletske zveze Slovenije sprejme poročilo verifikacijske komisije. 

 

GLASOVANJE 

prisotni delegati na Skupščini: 35 

vrsta glasovanja javno 

izid glasovanja ZA PROTI VZDRŽAN 

št. glasov 35 0 0 

Sklep št. 2: Skupščina Atletske zveze Slovenije sprejme poročilo verifikacijske 

komisije. 
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3. Izvolitev organov skupščine  

R. Dobnikar je nadaljeval sejo skupščine in predlagal izvolitev delovnega predsedstva v 

sestavi: 

• Delovno predsedstvo (3 člani):  
o P. Feguš, predsednik 

o A. Noner, član 

o L. Mesarič, član 

                             

• Overovatelja (2 člana)  
o L. Cmok 

o M. Verhovnik 

 

• Zapisnikar  
o G. Japelj 

 

 

Roman Dobnikar je odprl razpravo. Ker ni bilo razprave, je dal predlog sklepa na 

glasovanje. 

 

PREDLOG SKLEPA:  

Skupščina Atletske zveze Slovenije potrjuje navedeno sestavo organov vodenja Skupščine 

skladno z 2. čl. Poslovnika o načinu dela Skupščine Atletske zveze Slovenije. 

 

GLASOVANJE 

prisotni delegati na Skupščini: 35 

vrsta glasovanja javno 

izid glasovanja ZA PROTI VZDRŽAN 

št. glasov 35 0 0 

 

Sklep št. 3: Skupščina Atletske zveze Slovenije potrjuje navedeno sestavo 

organov vodenja Skupščine skladno z 2. čl. Poslovnika o načinu dela Skupščine 

Atletske zveze Slovenije. 

 

 

4. Potrditev dnevnega reda 

 

Predsedujoči Primož Feguš se je zahvalil za izvolitev in zaupanje in je delegate še enkrat 

podrobneje seznanil z načinom poteka Skupščine. Skupščina bo potekala skladno s 

Statutom in Poslovnikom o načinu dela Skupščine Atletske zveze Slovenije.  

Posebej je izpostavil, da se bo skupščina zaradi lažje priprave zapisnika snemala.  

Glasovanje na Skupščini bo potekalo skladno s 13. členom Poslovnika. Javno se glasuje na 

način, da se predlagani sklep potrdi, zavrne ali vzdrži z dvigom kartončka. 
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Predsedujoči je pozval verifikacijsko komisijo, da spremlja prisotnost članov AZS na 

skupščini in izreče ugotovitev Delovnemu predsedstvu, če bi prišlo do bistvenih sprememb, 

ki bi vplivale na potek skupščine.  

Po zaključku vsake točke bo mogoča razprava. Delegati se prijavijo za razpravo z dvigom 

roke. Glede na število razpravljavcev bo lahko omejen čas za razpravo skladno s 

poslovnikom. Če se razpravljavec oddalji od točke, ga predsedujoči opozori in potem lahko 

tudi prekine. Predsednik delovnega predsedstva je prosil za korektnost in jedrnatost v 

razpravah. Razprava vsakega razpravljavca pa je omejena na 2 minuti. Ko se bo ta čas 

začel iztekati, bom dvignil roko, to pa je znak, da razpravljavec zaključi misel. Če bo to 

trajalo predolgo, lahko tudi predsedujoči besedo odvzame. 

Predsedujoči je dal v potrditev predlog dnevnega reda, ki je bil poslan skupaj z vabilom in 

gradivom za Skupščino, in sicer 

dnevni red:  

1. Otvoritev skupščine in izvolitev verifikacijske komisije. 
2. Poročilo verifikacijske komisije. 

3. Izvolitev organov skupščine: delovnega predsedstva, zapisnikarja in 

overovateljev zapisnika. 
4. Sprejem dnevnega reda. 

5. Potrditev zapisnika volilne Skupščine AZS z dne 22.7.2021. 

6. Poročilo Disciplinske komisije AZS za leto 2021. 

7. Poročilo Nadzornega odbora AZS za leto 2021. 

8. Letno poročilo o delu in poslovanju AZS v letu 2021. 

9. Finančno poročilo in zaključni račun AZS ter poročilo neodvisnega revizorja AZS za 

leto 2021. 

10. Poslovno finančni načrt AZS za leto 2022. 

11. Določitev višine članarine AZS za leto 2023. 

12. Razno. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo o dnevnem redu, vendar ni bilo razprave. Predsedujoči je 

dal predlog dnevnega reda na glasovanje. 

 

PREDLOG SKLEPA:  

Skupščina Atletske zveze Slovenije potrjuje predlagani dnevni red skupščine Atletske zveze 

Slovenije. 

 

 

GLASOVANJE: 

Prisotni delegati na skupščini: 

 

35 

Vrsta glasovanja Javno 

Izid glasovanja ZA PROTI VZDRŽAN 

Št. glasov 35 0 0 

 

Sklep št. 4: Skupščina Atletske zveze Slovenije potrjuje predlagani dnevni red 

skupščine Atletske zveze Slovenije. 
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5. Potrditev zapisnika volilne Skupščine z dne 22.7.2021 

 

Predsedujoči je člane seznanil, da je bil zapisnik zadnje volilne Skupščine Atletske zveze 

Slovenije, ki je potekala 22.7.2021, poslan članom AZS po skupščini, sicer pa je bil poslan 

tudi kot priloga gradivu za današnjo skupščino. Odprl je razpravo vezano na vsebino 

zapisnika. Delegati na zapisnik niso imeli pripomb, zato ga je dal na glasovanje.   

 

PREDLOG SKLEPA:  

Skupščina Atletske zveze Slovenije potrjuje zapisnik volilne Skupščine Atletske zveze 

Slovenije z dne 22.7.2021. 

 

GLASOVANJE: 

Prisotni delegati na skupščini: 35 

Vrsta glasovanja Javno 

Izid glasovanja ZA PROTI VZDRŽAN 

Št. glasov 35 0 0 

 

Sklep št. 5: Skupščina Atletske zveze Slovenije potrjuje zapisnik volilne 

Skupščine Atletske zveze Slovenije z dne 22.7.2021. 

 

6. Poročilo Disciplinske komisije Atletske zveze Slovenije za leto 2021 

Predsedujoči je opravičil odsotnost predsednika Disciplinske komisije AZS A. Cmoka za 

predstavitev poročila. Predsednik Disciplinske komisije AZS A. Cmok je pooblastil direktorja 

AZS N. Jeraša, da prebere poročilo.  

 

N. Jeraša je prebral poročilo, ki navaja, da je Disciplinska komisija Atletske zveze Slovenije 

v sestavi, pod predsednikovanjem Aleksandra Cmoka in člani: Marjanom Devetakom, 

Nevenko Jelen Dimitrijevič, Robertom Hergo, Bojanom Kožuhom, Francem Petračem in 

Alenko Šuštaršič v letu 2021 prejela v obravnavo 5 prijav disciplinskih kršitev. 

 

Od prejetih petih prijav disciplinskih zadev je disciplinska komisija obravnavala nato v letu 

2021 vseh pet prijav, pri čemer je bil nato v letu 2021 uveden disciplinski postopek proti 

disciplinskim kršiteljem v dveh zadevah, ki sta bili nato tudi zaključeni z izdajo disciplinske 

odločbe. V zaključenih disciplinskih postopkih, je bil kršiteljema izrečen disciplinski ukrep 

javni opomin. 

 

V enem disciplinskem postopku je bil pričet disciplinski postopek z izdajo sklepa o uvedbi 

disciplinskega postopka, tekom katerega pa je bilo že zbrano gradivo in bo razpisana javna 

disciplinska obravnava. 

 

V dveh disciplinskih postopkih, pa teče postopek zbiranja gradiva, da se bo odločilo, ali se 

disciplinski postopek proti kršiteljema uvede ali ne. 

Predsedujoči je dal poročilo disciplinske komisije na razpravo, razprave ni bilo, zato je dal 

poročilu disciplinske komisije na glasovanje. 
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PREDLOG SKLEPA: 

Skupščina Atletske zveze Slovenije sprejme poročilo Disciplinske komisije Atletske zveze 

Slovenije za leto 2021. 

 

GLASOVANJE: 

 

Prisotni delegati na skupščini: 35 

Vrsta glasovanja Javno 

Izid glasovanja ZA PROTI VZDRŽAN 

Št. glasov 35 0 0 

 

Sklep št. 6: Skupščina Atletske zveze Slovenije sprejme poročilo Disciplinske 

komisije Atletske zveze Slovenije za leto 2021. 

 

7. Poročilo Nadzornega odbora Atletske zveze Slovenije za leto 2021 

Predsedujoči je prosil predsednika Nadzornega odbora AZS D. Murka za predstavitev 

poročila. 

 

Predsednik Nadzornega odbora AZS D. Murka je dejal, da je Nadzorni odbor Atletske zveze 

Slovenije obravnaval in pregledal poslovanje Atletske zveze Slovenije za leto 2021 in 

ugotovil, da je finančno poročilo za leto 2021 pripravljeno v skladu s Slovenskimi 

računovodskimi standardi. Enako je potrdila tudi zunanja revizija. 

 

Predsedujoči se ja zahvali predsedniku NO AZS za poročilo in ga dal na razpravo. Razprave 

ni bilo, zato je dal poročilo NO na glasovanje. 

 

PREDLOG SKLEPA: 

Skupščina Atletske zveze Slovenije sprejme poročilo Nadzornega odbora Atletske zveze 

Slovenije za leto 2021. 

GLASOVANJE: 

Prisotni delegati na skupščini: 35 

Vrsta glasovanja Javno 

Izid glasovanja ZA PROTI VZDRŽAN 

Št. glasov 35 0 0 

Sklep št. 7: Skupščina Atletske zveze Slovenije sprejme poročilo Nadzornega 

odbora Atletske zveze Slovenije za leto 2021. 
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8. - 9. Letno poročilo o delu in poslovanju AZS v letu 2021 

Finančno poročilo in zaključni račun AZS ter poročilo neodvisnega  

revizorja AZS za leto 2021 

 

Predsedujoči je predlagal, da se 8. in 9. točka dnevnega reda predstavijo skupaj in prosil 

predsednika AZS R. Dobnikarja za predstavitev. 

R. Dobnikar je povedal, da je AZS v letu 2021 podprla 98 atletov in atletinj, ki so razvrščeni 

v sledeče razrede: 

• vrhunska selekcija 1 (5 atletov) –11.000 eur (trener 39% pogodbenega zneska)  

• vrhunska selekcija 2 (7 atletov) –6.000 eur (trener 39 % pogodbenega zneska)  

• internacionalna selekcija (15 atletov) –2.000 eur (trener 39 % pogodbenega 

zneska)  

• vrhunska mlada selekcija (14 atletov) –1.250 eur  

• nacionalna selekcija (42 atletov)  

• reprezentančni razred (15 atletov). 

 

Uspešno smo izpeljali Mednarodno atletsko ligo Telekom Slovenije, kjer je AZS zagotovila 

nagrade za posamezne mitinge in skupno nagrado MAL. AZS je poleg denarnega sklada 

poskrbela tudi za video stream in video reportaže iz vseh tekmovanj v okviru MAL Telekom 

Slovenije. Ponosen je na razvoj modernega marketinškega pristopa in pozval prisotne naj 

pomagajo najti novega sodelavca, ki bo pokrival področje marketinga. Dejal je, da smo ob 

koncu leta izdali  knjigo ob 100 obletnice slovenske atletike Sledi odličnosti, ki nam je lahko 

vsem v ponos. Letos bomo knjigo prevedli tudi v angleški jezik. Zopet smo organizirali tudi 

množični tek otrok, ki se ga je udeležilo skoraj 25.000 otrok. V projektu razvoj kadrov v 

športu imamo vključenih 5 bivših atletov in atletinj. Preko nacionalne panožne športne šole 

imamo zaposlenih 10 trenerjev in trenerk. V državni upravi pa imamo zaposlenih 10 

športnikov in 1 trenerja. Zopet smo uspešno izpeljali prireditev Naj atlet, ki je po 1 letnem 

premoru ponovno potekala v živo. Za zaključek leta pa smo skupaj z zmagovalcem 

resničnostnega šova Masterchef in nekdanjim atletom Brunom Šulmanom izpeljali 

odmeven kulinarični dogodek. 

Nato je predal besedo direktorju N. Jeraši, ki je predstavil še finančno poročilo za leto 2021. 

Dejal je, da smo v letu 2021 ustvarili 1.447.075,18 € prihodkov in 1.446.635,03 € 

odhodkov. Presežek prihodkov nad odhodki je v letu 2021 znašal 440,15€. Nato je 

natančno predstavil in pojasnil posamezne postavke na prihodkovni in odhodkovni strani. 

Razprave ni bilo, zato je predsedujoči dal letno poročilo in finančno poročilo na glasovanje. 

 

PREDLOG SKLEPA: 

Skupščina Atletske zveze Slovenije sprejme Letno poročilo o delu Atletske zveze Slovenije 

in njenih organov v letu 2021, ki je bilo revidirano in potrjeno s strani neodvisnega 

revizorja. 
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GLASOVANJE: 

Prisotni delegati na skupščini: 36 

Vrsta glasovanja Javno 

Izid glasovanja ZA PROTI VZDRŽAN 

Št. glasov 36 0 0 

 

Sklep št. 8: Skupščina Atletske zveze Slovenije sprejme Letno poročilo o delu 

Atletske zveze Slovenije in njenih organov v letu 2021, ki je bilo revidirano in 

potrjeno s strani neodvisnega revizorja. 

 

PREDLOG SKLEPA: 

Skupščina Atletske zveze Slovenije sprejme Finančno poročilo in zaključni račun Atletske 

zveze Slovenije za leto 2021, ki sta bila revidirana in potrjena s strani neodvisnega 

revizorja. Skupščina Atletske zveze Slovenije sprejme sklep, da se presežek prihodkov nad 

odhodki v letu 2021 prenese v društveni sklad AZS. 

GLASOVANJE: 

Prisotni delegati na skupščini: 36 

Vrsta glasovanja Javno 

Izid glasovanja ZA PROTI VZDRŽAN 

Št. glasov 36 0 0 

 

Sklep št. 9: Skupščina Atletske zveze Slovenije sprejme Finančno poročilo in 

zaključni račun Atletske zveze Slovenije za leto 2021, ki sta bila revidirana in 

potrjena s strani neodvisnega revizorja. Skupščina Atletske zveze Slovenije 

sprejme sklep, da se presežek prihodkov nad odhodki v letu 2021 prenese v 

društveni sklad AZS. 

 

10. Poslovno finančni načrt AZS za leto 2022 

Predsedujoči je prosil direktorja AZS N. Jerašo za predstavitev poslovno finančnega načrta 

za leto 2022. Predstavil je najpomembnejše projekte v letu 2022. Dejal je, da je AZS v 

letu 2022 podprla 123 atletov in atletinj, kar je 25 % več kot v letu 2021. Razvrščeni so v 

sledeče razrede: 

• vrhunska selekcija 1 (6 atletov) –10.000 eur (trener 39% pogodbenega zneska)  

• vrhunska selekcija 2 (8 atletov) –5.500 eur (trener 39 % pogodbenega zneska)  

• internacionalna selekcija (11 atletov) –2.000 eur (trener 39 % pogodbenega 

zneska)  

• vrhunska mlada selekcija (13 atletov) –1.250 eur  

• nacionalna selekcija (74 atletov)  

• reprezentančni razred (11 atletov) 
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Dejal je, da so atleti in atletinje že dobili nakazana prva 2 obroka za leto 2022. 

Nadaljeval je z vrhunskimi rezultati naših atletov in atletinj v prvi polovici leta 2022. Dejal 

je, da smo tudi letos zagotovili sredstva za organizacijo Mednarodne atletske lige Telekom 

Slovenije. AZS bo poleg denarnega sklada poskrbela tudi za video stream in video 

reportaže iz vseh tekmovanj v okviru MAL Telekom Slovenije. 

Direktor N. Jeraša nato predstavil finančni plan za leto 2022. Dejal je, da planiramo v letu 

2022 1.427.000,00 € prihodkov in 1.398.500,00 € odhodkov. Nadaljeval je, da smo dobili 

odločbe s strani MIZŠ – LPŠ 2022 in FŠO za programe D1 in D2. Predstavil je prejete 

odločbe s strani MIZŠ in FŠO ter analizo višine prejetih sredstev od leta 2019 naprej. Dejal 

je, da sta MIZŠ in FŠO prepoznala dobro delo v preteklih letih, kar je razvidno iz višine 

dodeljenih sredstev, ki se vsako leto povečujejo. Nato je predstavil in obrazložil posamezne 

postavke na prihodkovni in odhodkovni strani.  

Razprave ni bilo, zato je predsedujoči dal poslovno-finančni načrt na glasovanje. 

PREDLOG SKLEPA: 

Skupščina Atletske zveze Slovenije sprejme Letni načrt dela in poslovanja ter finančni načrt 

Atletske zveze Slovenije za leto 2022.  

 

GLASOVANJE: 

Prisotni delegati na skupščini: 36 

Vrsta glasovanja Javno 

Izid glasovanja ZA PROTI VZDRŽAN 

Št. glasov 36 0 0 

 

Sklep št. 10: Skupščina Atletske zveze Slovenije sprejme Letni načrt dela in 

poslovanja ter finančni načrt Atletske zveze Slovenije za leto 2022. 

 

11. Določitev višine članarine Atletske zveze Slovenije za leto 2023. 

Predsedujoči je Skupščino Atletske zveze Slovenije seznanil, da je Upravni odbor podal 

predlog o višini letne članarine za 2023, in sicer v nespremenjenem znesku kot 2022 - 

210,00 EUR.  

Predsedujoči je dal predlog na razpravo, razprave ni bilo, zato je dal predlog na glasovanje. 

PREDLOG SKLEPA: 

Skupščina Atletske zveze Slovenije določa višino letne članarine za leto 2023 v višini 

210,00 EUR.  
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GLASOVANJE: 

Prisotni delegati na skupščini: 36 

Vrsta glasovanja Javno 

Izid glasovanja ZA PROTI VZDRŽAN 

Št. glasov 36 0 0 

 

Sklep št. 11: Skupščina Atletske zveze Slovenije določa višino letne članarine za 

leto 2023 v višini 210,00 EUR.  

 

14. Razno 

S. Košir (AAD Slovan) je izpostavil problematiko atletske infrastrukture v Ljubljani. 

Pričakuje, da bo AZS sodelovala pri reševanju težav infrastrukture, prav tako pričakuje 

večje sodelovanje med ljubljanskimi klubi, saj je potrebno doreči, kje in kako bodo klubi 

trenirali med izgradnjo novega atletskega centra v Šiški. Na Kodeljevem, kjer deluje 

njihovo društvo so namreč kapacitete že sedaj zapolnjene. Prav tako stadion nima pogojev 

za trening vseh atletskih disciplin. 

R. Dobnikar je vesel, da je S. Košir odprl to temo. Dejal je, da sta z novim predsednikom 

AD Mass Ljubljana Luko Zidarjem obiskala načelnika za šport pri Mestni občini Ljubljana, 

prav tako pa je bil organiziran sestanek ljubljanskih klubov, ki delujejo v Šiški. Letos se v 

Ljubljani ne pričakuje rušenja, so pa vsa potrebna zemljišča odkupljena. Gradbenega 

dovoljenja še ni, zato v tej zimi ne pričakuje rušenja. Ideja je, da se v garažni hiši v 

Stožicah uredi dvorana, da se dogradi stadion Kodeljevo tako, da bo omogočal vadbo vseh 

disciplin ter da se klubi bolje povežejo z osnovnimi šolami, ki razpolagajo z dokaj dobro 

infrastrukturo za trening mlajših selekcij. 

M. Križe (ŠD Dolenjske Toplice) je povedala, da se v šole da priti tudi preko interesnih 

dejavnosti, vendar je k temu potrebno pristopiti pravočasno. 

J. Košar (AK Sevnica) je izrazila zahvalo in pohvalo za delovanje Atletske zveze Slovenije, 

ki je omogočila, da so v dveh lokalnih šolah prišli do ur atletike. 

N. Jeraša je tudi izpostavil, da bomo letos prvič v avgustu in septembru organizirali 

promocijo otroške atletike v nakupovalnih središčih. S tem projektom smo dobili tudi 

novega sponzorja NLB. Dejal je, da se bomo povezali s klubi glede izpeljave promocije 

otroške atletike na lokalnem nivoju. 

A. Horvath (AK Lendava) je pohvalil lanski prenos tekmovanj po YouTube kanalu. Predlagal 

je, da bi se s tem poskušalo nadaljevati tudi v prihodnje. Dobro je, da bi se ustanovila 

ekipa, ki bi enako kot Timing, hodila na tekmovanja in urejali prenose vseh tekmovanj. 

R. Dobnikar je dejal, da že delamo na tem, saj smo kupili prvo kamero. Lahko imamo tudi 

svoj kanal TV Atletika, ki bi bil zagotovo gledan. Je pa to povezano z dokaj velikimi stroški. 

Pričakuje, da bo tudi nov sodelavec učen na tem področju in bo lahko pomagal. 

Predsedujoči je sklenil razpravo in se zahvalil delegatom za udeležbo.  

Skupščina Atletske zveze Slovenije je bila končana ob 18.39. 
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Zapisnikar:                                                                  Predsednik delovnega predsedstva: 

Gregor Japelj                                                                              Primož Feguš 

 

 

ŽIG 

 

 

 

 

Overovatelja zapisnika: 

 

Luka Cmok 

 

 

 

Mojca Verhovnik 

 

 


