
  

 
Ljubljana, 20. marec 2020 

 

 

Z A P I S N I K: 

 
 

37. dopisne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je potekala od torka, 17. 

marca 2020, od 12:00, do četrtka, 19. marca 2020, do 12:00. 

 

Vabljeni k glasovanju: člani Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.  

 

Ostali obveščeni: člani Nadzornega odbora Atletske zveze Slovenije. 

 

Dnevni red: 

  

1. Zahteva za posredovanje informacij vezanih na postopek izbora trenerjev NPŠŠ.                                                                                                      

 

 

Obrazložitev predloga sklepa št. 294: 

 

D. Prezelj je kot predsednik AK Kranj s pooblastilom Petre Jenko kot prijaviteljice vložil 

zahtevo za posredovanje informacij in dokumentov vezanih na postopek izbora trenerjev 

NPŠŠ (oba dokumenta sta priložena kot prilogi k gradivu 37. dopisne seje UO).  

 

V.d. direktor N. Jeraša v dogovoru s predsednikom R. Dobnikarjem in podpredsednikoma 

M. Hudejem in S. Rozmanom predlaga naslednji način vpogleda in posredovanja informacij 

vezanih na postopek izbora trenerjev NPŠŠ: 

• po e-pošti se mu posreduje naslednje dokumente: 

o zapisnik komisije za pregled in evidentiranje prispelih vlog ter 

pripravo izračuna vrstnega reda trenerjev NPŠŠ, 

o zapisnik 32. dopisne seje UO, iz katerega je razviden poimenski 

seznam članov UO, ki so sprejeli seznam strokovno izobraženih 

delavcev v programu NPŠŠ za obdobje 2020 – 2024, 

o prijavo, ki jo je AZS posredovala na MIZŠ. 

• omogoči se mu vpogled v dokumentacijo, ki so jo strokovni delavci predložili v 

postopku razpisa in je bila podlaga za ovrednotenje posameznih vlog in pripravo 

izračuna vrstnega reda trenerjev NPŠŠ, 

• omogoči se mu vpogled v razpredelnico točkovanja, iz katere so razvidne dodeljene 

točke po posameznih kriterijih in prijaviteljih. 

 

Dokumenti bodo posredovani po e-pošti v roku 3 delovnih dni po sprejetem sklepu. 

Vpogled v dokumentacijo bo omogočen takoj, ko se stabilizirajo oz. umirijo razmere glede 

koronavirusa. 

 

 

 

 

 



  

 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 294: 11 članov je glasovalo ZA predlagani sklep:  

g. Roman Dobnikar (17.3. ob 12:37),  g. Stane Rozman (17.3. ob 12:47), dr. Marjan Hudej 

(18.3. ob 12:08), g. Anton Noner (17.3. ob 12:57), g. Uroš Verhovnik (17.3. ob 13:17), 

g. Tomo Šarf (17.3. ob 19:40), g. Vladimir Kevo (17.3. ob 13:00), g. Črtomir Špacapan 

(17.3. ob 12:35), g. Dušan Papež (18.3. ob 11:07), g. Marjan Štimec (19.3. ob 8:57), dr. 

Boris Dular (18.3. ob 14:28); 2 člana sta glasovala PROTI: g. Albert Šoba (17.3. ob 

14:41), mag. Primož Feguš (17.3. ob 15:15), 1 član se je vzdržal glasovanja: g. Dušan 

Prezelj (18.3. ob 20:36), 3 člani niso glasovali (dr. Andrej Udovč,  g. Aleš Cantarutti, g. 

Dušan Olaj). 

 
 

Sklep št. 294: UO AZS sprejme način vpogleda in posredovanja informacij vezanih na 

postopek izbora trenerjev NPŠŠ, kakor izhaja iz obrazložitve sklepa št. 294. 

 

 

 

 

 

Seja se je zaključila 19. marca 2020 ob 12:00. 

 

 

Zapisal Nejc Jeraša.  

 


