
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 30. januar 2020 

 

 

Z A P I S N I K: 
 

32. dopisne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je potekala od četrtka, 

23. januarja 2020, od 18:30, do petka, 24. januarja 2020, do 9:00. 

 

Vabljeni k glasovanju: člani Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.  

 

Ostali obveščeni: člani Nadzornega odbora Atletske zveze Slovenije. 

 

Dnevni red: 

  

1. Sprejem Srednjeročne strategije športne šole za obdobje 2020 – 2028 

2. Sprejem Štiriletnega programa organiziranosti in delovanja NPŠŠ 2020 – 2024 

3. Sprejem seznama strokovno izobraženih delavcev v programu NPŠŠ 

4. Sprejem norm za balkanska dvoranska tekmovanja za U20 in člane 

 

1) Sprejem Srednjeročne strategije športne šole za obdobje 2020 – 2028  

  

Obrazložitev predloga sklepa št. 279:  

  

Skladno z razpisom MIZŠ za izbor izvajalcev in sofinanciranje plač strokovnim delavcem 

v programih nacionalnih panožnih športnih šol za štiriletno obdobje 2020 – 2024 mora 

upravni UO AZS sprejeti Srednjeročno strategijo športne šole za obdobje 2020.  

  

Srednjeročna strategija je bila obravnavana na 21. izredni seji UO dne 16. in 23. januarja 

2020, prav tako jo je strokovni svet sprejel na dopisni seji dne 22. januarja 2020.  

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 279: 15 članov je glasovalo ZA predlagani sklep:  

g. Roman Dobnikar (23.11. ob 18:49), dr. Andrej Udovč (23.1. ob 19:46), mag. Primož 

Feguš (23.1. ob 20:26), g. Stane Rozman (23.1. ob 19:19), g. Anton Noner (23.1. ob 

20:33), g. Uroš Verhovnik (23.1. ob 20:53), dr. Boris Dular (23.1. ob 20:52), g. Tomo 

Šarf (23.1. ob 22:13), g. Marjan Štimec (24.1. ob 8:30), dr. Marjan Hudej (23.1. ob 

19:13), g. Vladimir Kevo (23.1. ob 19:28), g. Črtomir Špacapan (23.1. ob 19:26), g. 

Dušan Papež (24.1. ob 8:11), g. Albert Šoba (23.1. ob 19:54), g. Dušan Olaj (24.1. ob 

8:14); 2 člana nista glasovala (g. Aleš Cantarutti, g. Dušan Prezelj). 

 

Sklep št. 279: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije sprejme Srednjeročno strategijo 

športne šole za obdobje 2020 – 2028. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Sprejem Štiriletnega programa organiziranosti in delovanja NPŠŠ 2020 – 

2024  

  

Obrazložitev predloga sklepa št. 280:  

  

Skladno z razpisom MIZŠ za izbor izvajalcev in sofinanciranje plač strokovnim delavcem 

v programih nacionalnih panožnih športnih šol za štiriletno obdobje 2020 – 2024 mora 

upravni UO AZS sprejeti Štiriletni program organiziranosti in delovanja NPŠŠ 2020 – 

2024.  

  

Štiriletni program je sprejel strokovni svet na dopisni seji dne 22. januarja 2020.  

  

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 280: 15 članov je glasovalo ZA predlagani sklep:  

g. Roman Dobnikar (23.11. ob 18:49), dr. Andrej Udovč (23.1. ob 19:46), mag. Primož 

Feguš (23.1. ob 20:26), g. Stane Rozman (23.1. ob 19:19), g. Anton Noner (23.1. ob 

20:33), g. Uroš Verhovnik (23.1. ob 20:53), dr. Boris Dular (23.1. ob 20:52), g. Tomo 

Šarf (23.1. ob 22:13), g. Marjan Štimec (24.1. ob 8:30), dr. Marjan Hudej (23.1. ob 

19:13), g. Vladimir Kevo (23.1. ob 19:28), g. Črtomir Špacapan (23.1. ob 19:26), g. 

Dušan Papež (24.1. ob 8:11), g. Albert Šoba (23.1. ob 19:54), g. Dušan Olaj (24.1. ob 

8:14); 2 člana nista glasovala (g. Aleš Cantarutti, g. Dušan Prezelj). 

 

 

Sklep št. 280: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije sprejme Štiriletni program 

organiziranosti in delovanja NPŠŠ 2020 – 2024. 

 

 

 

 

3) Sprejem seznama strokovno izobraženih delavcev v programu NPŠŠ 2020 – 

2024  

  

Obrazložitev predloga sklepa št. 281:  

  

Skladno z razpisom MIZŠ za izbor izvajalcev in sofinanciranje plač strokovnim delavcem 

v programih nacionalnih panožnih športnih šol za štiriletno obdobje 2020 – 2024 mora 

upravni UO AZS sprejeti seznam strokovno izobraženih delavcev v programu NPŠŠ za 

obdobje 2020 – 2024.  

  

Upravni odbor Atletske zveze Slovenije je na 21. izredni seji Upravnega odbora, ki je 

potekala 16.1.2020 v prostorih Atletske zveze Slovenije, imenovala delovno komisijo za 

pregled in evidentiranje prispelih vlog ter pripravo izračuna vrstnega reda trenerjev 

NPŠŠ v sestavi B. Dular, V. Kevo in N. Jeraša. Komisija je 22.1.2020 vse vloge 

obravnavala in na podlagi točkovanja skladno s sprejetimi Merili za izbor kandidatov za 

NPŠŠ sestavila vrstni red kandidatov.  

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 281: 15 članov je glasovalo ZA predlagani sklep:  

g. Roman Dobnikar (23.11. ob 18:49), dr. Andrej Udovč (23.1. ob 19:46), mag. Primož 

Feguš (23.1. ob 20:26), g. Stane Rozman (23.1. ob 19:19), g. Anton Noner (23.1. ob 

20:33), g. Uroš Verhovnik (23.1. ob 20:53), dr. Boris Dular (23.1. ob 20:52), g. Tomo 

Šarf (23.1. ob 22:13), g. Marjan Štimec (24.1. ob 8:30), dr. Marjan Hudej (23.1. ob 

19:13), g. Vladimir Kevo (23.1. ob 19:28), g. Črtomir Špacapan (23.1. ob 19:26), g. 

Dušan Papež (24.1. ob 8:11), g. Albert Šoba (23.1. ob 19:54), g. Dušan Olaj (24.1. ob 

8:14); 2 člana nista glasovala (g. Aleš Cantarutti, g. Dušan Prezelj). 

 

  

Sklep št. 281: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije sprejme seznam strokovno 

izobraženih delavcev v programu NPŠŠ za obdobje 2020 – 2024. 

 

 

 

4) Sprejem norm za balkanska dvoranska tekmovanja za U20 in člane  

  

Obrazložitev predloga sklepa št. 282:  

  

Strokovni svet je določil norme za balkanska dvoranska tekmovanja za U20 in člane. Za 

vse tiste, ki so izpolnili norme, bo AZS pokrila vse stroške udeležbe na tekmovanju. 

Atleti in atletinje brez norme se bodo lahko tekmovanja udeležili, vendar na lastne 

stroške. Vse prijave na tekmovanja in rezervacije letalskih kart bo urejala izključno 

pisarna AZS. Samostojna rezervacija letalskih kart ni dovoljena. 

  

SS predlaga, da UO AZS sprejme norme za balkanska dvoranska tekmovanja za U20 in 

člane, kakor izhaja iz priloženega seznama.   

  

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 282: 15 članov je glasovalo ZA predlagani sklep:  

g. Roman Dobnikar (23.11. ob 18:49), dr. Andrej Udovč (23.1. ob 19:46), mag. Primož 

Feguš (23.1. ob 20:26), g. Stane Rozman (23.1. ob 19:19), g. Anton Noner (23.1. ob 

20:33), g. Uroš Verhovnik (23.1. ob 20:53), dr. Boris Dular (23.1. ob 20:52), g. Tomo 

Šarf (23.1. ob 22:13), g. Marjan Štimec (24.1. ob 8:30), dr. Marjan Hudej (23.1. ob 

19:13), g. Vladimir Kevo (23.1. ob 19:28), g. Črtomir Špacapan (23.1. ob 19:26), g. 

Dušan Papež (24.1. ob 8:11), g. Albert Šoba (23.1. ob 19:54), g. Dušan Olaj (24.1. ob 

8:14); 2 člana nista glasovala (g. Aleš Cantarutti, g. Dušan Prezelj). 

 

 

Sklepa št. 282: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije sprejme norme za balkanska 

dvoranska tekmovanja za U20 in člane. 

 

 

 

Seja se je zaključila 24. januarja 2020 ob 9:00. 

 

 

Zapisal Nejc Jeraša.                                                                            

 

 


