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ZAPISNIK 

 

 

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

sobi AZS, Letališka cesta 33 c, Ljubljana, v četrtek, 24. novembra 2022, ob 16.30. 

 

Prisotni: Roman Dobnikar, mag. Primož Feguš, Ladislav Mesarič, Uroš Verhovnik, Albert Šoba, 

Dušan Papež, Anton Noner, dr. Andrej Udovč, Niko Muhič, Matjaž Sovdat, Oliver Batagelj, 

Stane Rozman, Gregor Istenič,  Matija Kranjc. 

 

Odsotni: Vojko Arzenšek, Mojca Verhovnik, Aleksandra Fortin. 

 

Zaposleni pisarne Atletske zveze Slovenije: Nejc Jeraša. 

 

Ostali prisotni: Darjan Murko, Luka Cmok, Eva Mustar. 

 

 

Predlog dnevnega reda: 

 

1. Ugotovitev sklepčnosti 14. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.  

2. Potrditev dnevnega reda 14. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.  

3. Potrditev zapisnikov 13. redne in 46., 47. dopisne seje Upravnega odbora Atletske 

zveze Slovenije.  

4. Predstavitev kandidatov za predsednika OKS – ZŠZ za 2022 - 2026.  

5. Sklic volilne skupščine AZS. 

6. Delo pisarne AZS, finančna realizacija AZS 1-10/2022 in rebalans finančnega plana AZS 

za leto 2022.  

7. Dokument Atletika in Merila 2023.  

8. Poslovno finančni načrt AZS za l. 2023. 

9. Koledar tekmovanj AZS 2023. 

10. Konvencija Evropske atletike in kongres Balkanske zveze. 

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

12. Razno (predlog za Bloudkovo nagrado, inšpekcijski nadzor Inšpektorata RS za šolstvo in 

šport, inšpekcijski pregled Informacijskega pooblaščenca). 
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Ad. 1 

Ugotovitev sklepčnosti 14. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije. 

 

Predsedujoči P. Feguš je ugotovil, 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 14. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije. 

 

P. Feguš je predstavil predlagani dnevni red.  

 

G. Istenič je predlagal, da se 6. točka dnevnega reda razdeli tako, da se 6. točka glasi Delo 

pisarne in finančna realizacija AZS 1-10/2022 in doda naslednja točka dnevnega reda št. 7. 

Rebalans finančnega plana AZS za leto 2022. Ostale točke dnevnega reda se preštevilčijo. 

 

P. Feguš je odvrnil, da predlog za spremembo dnevnega reda glede točke 6 ni sprejet iz 

razloga, ker so vsi trije naslovi vsebinsko povezani in jih obravnavamo posebej v sklopu ene 

točke. Prav tako so bili predlogi sklepov pri tej točki že ločeni: 

 

 
 

Točka vsebinsko ne bo nič bolj siromašna, če ne bo razdeljena na dva dela, kakor si predlagal. 

Tvoj predlog je proceduralne narave in ne prinaša vsebinske prednosti, zato predlogu za 

tovrstno spremembo dnevnega reda ne morem ugoditi. Vsekakor pa bodo vsebinski pomisleki, 

ki si jih v svojem sporočilu izpostavil, predstavljeni in bo o njih mogoča razprava. 

 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 212:  12 članov je glasovalo ZA, 1 proti (Istenič), 1 

vzdržan (Kranjc). 

 

Sklep št. 212: UO AZS potrjuje predlagani dnevni red 14. redne seje UO AZS. 

 

 

Ad. 3 

Potrditev zapisnikov 13. redne in 46., 47. dopisne seje Upravnega odbora Atletske 

zveze Slovenije. 

 

G. Istenič je prosil, da se v zapisnik 46. dopisne seje UO AZS doda njegovo naslednje mnenje: 

Predno bom glasoval na 46. dopisni seji vas sprašujem, če nam lahko posredujete v vednost 

zapisnik SS AZS, točkovanje in utemeljitev sestave liste Prednostni seznam za zaposlitev v 

državni upravi RS. Ne nasprotujem listi, vendar bi želel prebrati utemeljitev in skladnost z 

našimi pravilniki v izogib različnim interpretacijam. 
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G. Istenič je prosil, da se v zapisnik 47. dopisne seje UO AZS doda njegovo naslednje mnenje: 

Prosim vas za posredovanje podatkov, ali predlagani kandidat AZS Nejc Jeraša, za člana 

strokovnega sveta izpolnjuje pogoje 3 odstavka 38. člena Zakona o športu (ZŠpo1). V. d. 

predsednika Feguš je poslal pisen odgovor, iz katerega pa ni bilo jasno razvidno izpolnjevanje 

pogojev. 

 

Drugih pripomb na zapisnike 13. redne ter 46. in 47. dopisne seje ni bilo, zato je dal P. Feguš 

zapisnike na glasovanje. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 213:  14 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 213: UO AZS potrjuje zapisnike 13. redne in 46., 47. dopisne seje Upravnega 

odbora Atletske zveze Slovenije, pri tem pa upošteva dopolnitve G. Isteniča. 

 

 

Ad. 4 

Predstavitev kandidatov za predsednika OKS – ZŠZ za 2022 - 2026. 

 

Vsi trije kandidati za predsednika OKS – ZŠZ Tomaž Barada, Franjo Bobinac in Janez Sodržnik 

so se predstavili pred uradnim začetkom seje UO.  

 

Po predstavitvi je sledila razprava članov UO. 

 

UO AZS pri tej točki ni sprejel sklepa. 

 

 

Ad. 5 

Sklic volilne skupščine AZS. 

 

P. Feguš je predlagal, da bi volilna skupščina AZS potekala 12.12.2022, podan je bil tudi 

predlog dnevnega reda, sklepov in gradiva. 

 

Po razpravi je dal P. Feguš predlog sklepa na glasovanje. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 214: 13 članov glasovalo ZA, 1 VZDRŽAN (Istenič). 

 

Sklep št. 214: UO AZS sprejme sklep o sklicu volilne Skupščine AZS dne 12.12.2022, sprejme 

predlog dnevnega reda, sklepov in gradivo, ki bo posredovano z vabilom za sklic volilne 

Skupščine AZS. 

 

 

Ad. 6 

Delo pisarne AZS, finančna realizacija AZS 1-10/2022 in rebalans finančnega plana 

AZS za leto 2022. 

 

N. Jeraša je na kratko predstavil delo pisarne v obdobju od zadnje seje UO AZS, izpostavil je: 
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• Organizacijo prireditve Naj atlet 2022 in obisk predsednika Evropske atletike g. 

Karamarinova (8.11.2022), 

• Izredni inšpekcijski nadzor Inšpektorata RS za šolstvo in šport (14.11.2022), 

• Inšpekcijski ogled Informacijskega pooblaščenca RS (17.11.2022), 

• Oddaja zadnjega zahtevka za MIZŠ – program LPŠ 2022 (rok je bil 20.11.2022), 

• Priprava razpisne dokumentacije za razpis FŠO za leto 2023 (rok je bil 21.11.2022).  

 

Razprave na ta del 6. točke ni bilo. 

 

N. Jeraša je predstavil finančno realizacijo AZS za obdobje 1-10/2022 in predlog rebalansa 

finančnega načrta za 2022: 

 

Prihodki: 

V obdobju 1-10/2022 smo realizirali 1.327.183,28 € prihodkov, kar predstavlja 93 % 

realizacijo. Največje odstopanje je pri prihodkih EA, WA, OKS in drugih prihodkih.  Pri 

prihodkih EA, WA, OKS smo realizirali 80.345,90 € prihodkov, kar predstavlja 179 % 

realizacijo in je posledica uspešne kandidature na razpisih EA in WA ter dodatno dodeljenih 

sredstev s strani OKS - a. Pri drugih prihodkih smo realizirali 78.725,72 € prihodkov, kar 

predstavlja 175 % realizacijo in je posledica povečanja prihodkov iz naslova kotizacij za 

usposabljanje za strokovni naziv 1. stopnje, kotizacij za licenčni seminar ZATS, najemnine. 

 

Odhodki: 

V obdobju 1-10/2022 smo realizirali 1.374.305,65 € odhodkov, kar predstavlja 98 % 

realizacijo. Na postavki delovanje zveze smo realizirali 198.828,76 € prihodkov, kar 

predstavlja 82 % realizacijo in se bomo na vseh postavkah približali planskim vrednostim. 

 

Na postavki programski odhodki za športnike in trenerje smo realizirali 529.523,36 € 

odhodkov, kar predstavlja 95 % realizacijo. Na postavki pogodbe in priprave bomo do konca 

leta realizirali 315.000 € odhodkov, kar je 40.000 € več kot je bilo planirano. Povečanje je 

predvsem posledica prehodov v višje selekcije tekom leta, kjer smo samo za prehode v letu 

2022 izplačali 56.326,25 €. 

 

Na postavki sredstva za nastope športnikov smo realizirali 324.221,89 € odhodkov, kar 

predstavlja 178 % realizacijo. Kot je bilo že pojasnjeno na 12. redni seji UO je povečanje 

prihodkov posledica večjih stroškov mednarodnih tekmovanj (SP Oregon – 61.744 €, SP U20 

Cali – 60.196 € in EP U18 Jeruzalem – 50.195 € in nagrad za medalje SP in EP – 39.000 €). 

 

Na postavki Tekmovanja, podporo klubom, prireditve in članstva smo realizirali 130.179,52 € 

odhodkov, kar predstavlja 102 % realizacijo. Večino stroškov na tej postavki smo že realizirali. 

Na postavki 4.1 delovanje v mednarodnih organizacijah smo realizirali 7.500 €. Povečanje 

odhodkov je posledica večje prisotnost AZS na mednarodnih tekmovanjih in dogodkih. Na 

postavki 4.4. Mednarodna tekmovanja (MAL mitingi) smo realizirali 22.500 € odhodkov, kar je 

4.500 € odhodkov manj kot smo planirali. Razlog je, da je bil v MAL 2022 vključen 1 miting 

manj, kot je bilo planirano. Na postavki 4.5 Meddržavna srečanja smo realizirali 23.010 € 

odhodkov, kar je 5.000 € več od planske vrednosti. Odstopanje je v večjem strošku nastanitve 

in prehrane za peteroboj U20, ki smo ga organizirali v Mariboru. Dve reprezentanci so namreč 

prespale 1 dodatno noč, kar smo jim tudi prefakturirali (4.328,50 €), kar pomeni, da je bil 

neto večji odhodek samo 671,50 €.  

 

Na postavki podpora sistemu smo realizirali 179.883,16 € odhodkov, kar predstavlja 85 % 

realizacijo. Do konec leta bo največje odstopanje na postavki 5.5 ZATS in 5.11 Poslovni klub. 

Povečanje stroškov na postavki 5.5 ZATS je zaradi organizacije usposabljanja za strokovni 



 

5 
 

naziv 1. stopnje – 30 udeležencev, 15.000 € stroškov in 16.470 € dodatnih prihodkov. 

Povečanje stroškov na postavki 5.11 Poslovni klub je zaradi stroškov obiska SP v Beogradu in 

EP v Münchnu. Na postavki 5.13 100 – letnica nismo sicer planirali nobenih stroškov, ampak 

smo se naknadno dogovorili z EA za subvencijo prevoda knjige 100 – let slovenske atletike v 

angleški jezik, z njihovo subvencijo v višini 4.000 € smo pokrili večino stroška prevoda knjige 

(4.420 €). Prav tako bomo v letošnjem letu tudi odpisali razdeljene knjige (cca 10.000 €). Na 

postavko 5.14 Blagovna znamka AZS/BA (BB in radio) smo iz postavke 5.10 Marketing in 

promocija prenesli del že realiziranih stroškov za BB in radio kampanje (19.064,11 €), do 

konca leta bomo na tej postavki realizirali 43.000 € odhodkov. Gre za 2 sponzorski pogodbi z 

Europlakatom in Next marketingom (Hitradio center in Rock radio), kjer gre za kompenzacijo s 

storitvami. 

 

Rezultat: 

Razlika med prihodki in dohodki v obdobju 1-10/2022 znaša – 47.122,37 €. Do konca leta 

ocenjujemo, da bo razlika med prihodki in dohodki znašala – 158.200 €, kar je predvsem 

posledica večjih stroškov na postavki sredstva za nastope športnikov (+ 173.500 €). 

 

G. Istenič je dejal, da se mu zdi rebalans do konca leta nepotreben, zato predlaga, da o njen 

ne razpravljajo. Hkrati je povedal, da Pravilnik o finančno materialnem poslovanju pravi, da 

morata predsednik in direktor v primeru 5% odstopanja od finančnega načrta o tem obvestiti 

UO AZS. Ker se to ni zgodilo in nismo pravočasno odreagirali, je rezultat kakršen je. Kar se 

rezultata tiče, ki ga je šokiral, pričakuje, da bo nadzorni odbor pregledal vse postavke in 

preveril, če je bil denar namensko porabljen. 

 

N. Jeraša mu je odgovoril, da je presežek stroškov porabljen izključno za atlete, saj je bilo 

porabljenega 137.000 evrov več za mednarodna tekmovanja in približno 40.000 evrov več za 

pogodbe atletov in trenerjev, kar je skoraj 180.000 evrov več, kot je bilo planirano. Dodal je, 

da so bili člani UO AZS z odstopanjem stroškov glede na plan seznanjeni na prvi redni seji po 

nastanku teh stroškov. Dejal je, da bi lahko odreagirali le na način, da atletov ne bi poslali na 

tekmovanja ali jih izplačali, kar jim je bilo obljubljeno. 

 

G. Istenič se je strinjal, da se vlaga v atlete, še enkrat pa je opozoril, da UO AZS ni bil 

pravočasno obveščen, tako kot veleva pravilnik, zato tudi ni mogel pravočasno odreagirati ali 

vsaj sprejeti sklepa, da bo konec leta izguba. 

 

P. Feguš je ponovno izpostavil, da so se o tem pogovarjali tudi na prejšnjih sejah.  

 

A. Šoba je dodal, da so atleti presenetili z dobrimi rezultati in da se tega ni dalo predvideti in 

planirati. Dokumenti, ki so jih sprejeli, pa so obvezujoči, zato so bile obveze izpolnjene. 

Vprašal pa se je, ali bo AZS znala te rezultate izkoristiti s pridobitvijo več sponzorskih sredstev 

v prihodnje. 

 

D. Papež je ob tem dodal, da bi bila v tem primeru to dobra naložba. 

 

L. Cmok je dejal, da so vsi stroški namenjeni atletom opravičljivi. Razume, da je število 

potnikov na veliko tekmovanje težko oceniti, ve pa se, kje tekmovanje poteka in se temu 

primerno pripravi plan. 

 



 

6 
 

N. Jeraša je odgovoril, da so bili planirani stroški mednarodnih tekmovanj pripravljeni na 

podlagi predvidevanega števila reprezentantov. Izpostavil je EP U18 v Jeruzalemu, kjer je bilo 

planirano, da bo reprezentanca štela 20 oseb, na koncu je štela 42 oseb. Dejal je, da so na 

začetku leta kupili skupinsko karto iz Ljubljane za 25 oseb po ceni dobrih 300 € na osebo. Na 

koncu smo morali kupiti 18 dodatnih kart in ker je bilo letalo iz Ljubljane že zasedeno, smo 

morali kupiti del dodatnih letalskih kart za let iz Dunaja, katerih cena je bila skoraj 700 €. Prav 

tako pa smo morali organizirati dodatni avtobusni prevoz do Dunaja in nazaj. Podobno je bilo 

pri SP U20 v Kolumbiji in SP za člane v ZDA. Teh stroškov nismo mogli predvideti in zato je 

tudi prišlo do takšnega odstopanja. 

 

M. Sovdat je dejal, da so se stroški za atlete krepko povečali, medtem ko so sredstva 

namenjena podpornemu sistemu enaki in da ni dobro, če bodo nezadovoljni ljudje v Tehnično-

tekmovalni komisiji, Strokovnem svetu AZS, Združenju atletskih trenerjev Slovenije ... 

 

Po razpravi je dal P. Feguš na glasovanje vse tri sklepe. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 215:  14 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep 215: UO AZS se je seznanil z delom pisarne AZS.  

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 216:  14 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep 216: UO AZS se je seznanil s finančno realizacijo AZS 1-10/2022.  

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 217:  11 članov je glasovalo ZA, 1 PROTI (Istenič), 2 

VZDRŽANA (Šoba, Kranjc). 

 

Sklep 217: UO AZS sprejme rebalans finančnega plana AZS za leto 2022. 

 

R. Dobnikar je ob 20.37 zapustil sejo. 

 

 

Ad. 7 

Dokument Atletika in Merila 2023. 

 

A.Šoba je predstavil  osnutek predloga dokumenta Atletika 2003 in Merila 2023. Izpostavil je, 

da v letu 2023 za razliko od leta 2022 dokument Atletika ne predvideva prehodov med 

selekcijami tekom sezone. Kot razlog je navedel, da je število prehodov izjemno težko oceniti, 

posledično pa lahko ponovno pride do nepredvidenega povečanja stroškov. Izpostavil je tudi, 

da se zmanjša znesek sredstev, ki jo prejmejo člani Vrhunske selekcije 1 in 2 ter Vrhunske 

mlade selekcije, medtem ko znesek Internacionalne selekcije ostaja nespremenjen. Izrazil je 

tudi pomislek, ali si vsi atleti, ki so se na olimpijskem festivalu evropske mladine uvrstili med 

prvih 12, zaslužijo vstop v Vrhunsko mlado selekcijo. V razpravi so se člani UO strinjali, da 

obveljajo naslednji kriteriji pri Vrhunski mladi selekciji: 

• uvrstitev do 16. mesta na SP ali MOI ali do 12. mesta na EP ali do 8. mesta na OFEM v 

mlajših kategorijah, 
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• uvrstitev do 16. mesta na evropskih lestvicah na prostem v starostni kategoriji, v kateri 

je atlet nastopal v letu 2022 (na dan 1.11.2022). 

 

L. Mesarič je pripomnil, da se Vrhunski selekciji 1 znesek ne bi smel znižati, saj bo to sprožilo 

negativen odziv pri atletih v tej selekciji in tudi v javnosti. 

 

G. Istenič je izrazil pomisleke glede planiranja prihodkov s strani ministrstva in Fundacije za 

šport, ki jih predvideva finančni načrt za pridobitev sredstev 2023. Po njegovih informacijah 

naj bi z obeh virov prejeli več sredstev kot v letu 2022, planirano pa je, da naj bi jih dobili 

manj. Že s tega vidiki ne podpira, da bi najboljši atleti prejeli v letu 2023 manj sredstev, kar bi 

nakazovalo, da slovenska atletika nazaduje. 

 

N. Jeraša je odgovoril, da je bilo planiranje zavestno nekoliko bolj konservativno, saj si še 

enega leta, kot je 2022, AZS ne more privoščiti, saj bo v tem primeru ostala brez likvidnih 

sredstev. Kot drugi razlog je navedel, da smo v letu 2022 dobili več sredstev zaradi situacije s 

COVID-19 (zamrznitev registracij in kategorizacij), saj je bil presečni datum, ko so gledali 

število registriranih in kategoriziranih športnikov izjemoma 1.12.2021. Običajno se gleda 1.2. 

tekočega leta, kar pomeni naslednje leto 1.2.2023, ko bomo imeli približno 25 odstotkov manj 

registriranih in kategoriziranih športnikov kot 1.12.2021. Razlog je v tem, da je OKS zaradi 

Covida zamrznil registracije in kategorizacije, kar pomeni, da v tem obdobju nobeden športnik 

ni izgubil statusa registriranega ali kategoriziranega športnika. Atletika pa je za razliko od 

ostalih športov v letu 2020 in 2021 izpeljala večino tekmovanj, kar je pomenilo, da smo poleg 

vseh zamrznjeni registracije in kategorizacije pridobili tudi nove. 

 

A. Noner se je strinjal z bolj konservativnim planom za prihodnje leto, saj se strinja, da si še 

enega takšnega finančnega leta AZS ne sme privoščiti. 

 

N. Jeraša je izpostavil še, da v zadnjih letih število športnikov, ki so v sistemu financiranja 

AZS, zelo narašča. V letu 2021 smo imeli v sistemu financiranja 98 atletov, v letu 2022 122 

atletov, plan za leto 2023 pa je 140 atletov. Dejal je, da se je s Strokovnim svetom AZS že 

pogovarjali, kje je še vzdržna meja. 
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M. Kranjc je izpostavil, da se sredstva na atleta oziroma dnevi priprav v nižjih selekcijah na 

atleta že drugo leto zapored nižajo, zato takšnega predloga ne more podpreti. 

 

N. Jeraša je še enkrat poudaril, da bo v sistemu financiranja v letu 2023 140 atletov in da več 

sredstev za atlete v tem trenutku ne moremo planirati, saj si zveza glede na predviden rezultat 

v letošnjem letu ne sme več privoščiti, da bo imela več stroškov kot prihodkov. 

 

Sledila je razprava, po razpravi je P. Feguš dal na glasovanje predlagan sklep. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 218:  13 članov je glasovalo ZA.  

 

Sklep št. 218: UO AZS se je seznanil z osnutkom dokumentov Atletika 2023 in Merila 2023. 

 

Člani UO AZS so glede na uro predlagali, da se preostale točke dnevnega reda obravnavajo na 

naslednji seji UO. 

 

Ad. 12 

Razno 

N. Jeraša je UO AZS seznanil, da je s strani slovenskih vrhunskih športnikov prišla pobuda o 

kandidaturi Olge Davidove za Bloudkovo nagrado za življenjsko delo. Med pobudniki so tudi 

številni vrhunski atleti, ki so v 90. letih in v začetku novega tisočletja z Davidovo sodelovali. 

Na AZS je s strani omenjenih atletov prišla tudi prošnja, da bi bila AZS predlagatelj 

kandidature Olge Davidove za Bloudkovo nagrado za življenjsko delo.  

 

Po razpravi so člani UO predlagali, da so predlagatelji kandidature športniki, ki so poslali dopis, 

AZS pa bo kandidaturo podprla. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 219: 13 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 219: UO AZS daje podporo h kandidaturi Olge Davidove za Bloudkovo nagrado za 

življenjsko delo. 

 

 

Seja se je zaključila 21.35. 

 

 

 

Zapisnikar: P. Kastelic    

v. d. predsednika AZS 

Primož Feguš 


