ZAPISNIK
22. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je potekala v torek, 21. aprila
2020, ob 16:30 uri in je zaradi situacije v povezavi z virusom covid-19 potekala preko
videokonference.
Prisotni: dr. Marjan Hudej, dr. Boris Dular, Primož Feguš, Uroš Verhovnik, Albert Šoba,
Vladimir Kevo, Dušan Prezelj, Tomo Šarf, Dušan Papež, Marjan Štimec, Anton Noner, dr.
Andrej Udovč.
Opravičeno odsotni: Roman Dobnikar, Stane Rozman, Črtomir Špacapan, Aleš
Cantarutti, Dušan Olaj.
Zaposleni pisarne Atletske zveze Slovenije: Nejc Jeraša, Peter Kastelic.
Ostali prisotni: Gregor Istenič, Darjo Pungartnik.

Predlog dnevnega reda:
1. Ugotovitev sklepčnosti 22. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije
(UO AZS). – M. Hudej
2. Potrditev dnevnega reda 22. redne seje UO AZS. – M. Hudej
3. Potrditev zapisnika 21. izredne seje UO in zapisnikov 32., 33., 34., 35., 36. in 37.
dopisne seje UO. – M. Hudej
4. Pregled delovanja pisarne AZS v času izrednih razmer. - N. Jeraša
5. Odpisi terjatev. – N. Jeraša
6. Sprejem novih programov usposabljanja za strokovni naziv delavec 1 in 2.- U.
Verhovnik
7. Sprejem Pravilnika o licencah atletskih trenerjev. – U. Verhovnik
8. Sprejem kriterijev za priznavanje kompetenc strokovno usposobljenem kadru. U.
Verhovnik
9. Določitev vsebine in aktivnosti v zvezi s 100. obletnico atletike v Sloveniji. – M.
Hudej, N. Jeraša
10. Predlogi in pobude članov Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.
11. Razno.
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Ad. 1
Ugotovitev sklepčnosti 22. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije
(UO AZS).
Predsednik R. Dobnikar je zaradi odsotnosti za vodenje seje pooblastil podpredsednika AZS
M. Hudej, ki je pozdravil člane UO in ostale prisotne. Ugotovil je, da je ob začetku seje
prisotnih 11 od 17 članov Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije. Skladno s 36.
členom Poslovnika o delu Upravnega odbora je Upravni odbor Atletske zveze Slovenije
sklepčen in veljavno odloča.
Ad. 2
Potrditev dnevnega reda 22. redne seje UO AZS
M. Hudej je predstavil predlagani dnevni red.
Člani UO niso imeli pripomb o dnevnem redu, zato ga je dal na glasovanje.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 295: 11 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 295: UO AZS potrjuje predlagani dnevni red 22. redne seje UO AZS.
Ad. 3
Potrditev zapisnika 21. izredne seje UO in zapisnikov 32., 33., 34., 35., 36. in 37.
dopisne seje UO.
M. Hudej je dal v potrditev zapisnik 21. izredne in zapisnike 32., 33., 34., 35., 36. in 37.
dopisne seje UO.
Člani UO niso imeli pripomb na zapisnike, zato jih je dal dr. M. Hudej na glasovanje.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 296: 11 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 296: UO AZS potrjuje Zapisnik 21. izredne seje UO in zapisnike 32., 33., 34.,
35., 36. in 37. dopisne seje UO.
Ad. 4
Pregled delovanja pisarne AZS v času izrednih razmer.
M. Hudej je predal besedo v.d. direktorju N. Jeraši, ki je članom UO AZS predstavil
delovanje pisarne AZS v času izrednih razmer. Dejal je, da se pisarna AZS trudi, da delo
prilagojeno, a nemoteno poteka dalje. Predstavil je ukrepe za zaposlene in zunanje
sodelavce, ki jih je pisarna AZS sprejela ob razglasitvi izrednih razmer.
Dejal je, da so bile podpisane vse pogodbe s trenerji NPŠŠ, prav tako so bile podpisane
tudi vse pogodbe s klubi glede sofinanciranja. Od 1.3. je na AZS zaposlenih 8 trenerjev, s
1.4. smo zaposlili še S. Malnarja (razlog za zamik zaposlitve je ta, da smo lahko zaradi
njegove starosti kandidirali na programu Aktivni do zaposlitve, kjer smo bili uspešni in
dobili odobrenih 11.000 €). Zaradi odpovedi podpisa pogodbe enega izmed izbranih
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trenerjev NPŠŠ smo skladno s sklepom UO k podpisu pogodbe za trenerja NPŠŠ povabili
G. Grada, ki je podpis zaradi že oddane kandidature za MPŠŠ 2020 zavrnil. Posledično smo
k podpisu pogodbe povabili P. Jenko, ki je vabilo sprejela. MIZŠ smo o tem že obvestili in
čakamo na nadaljnje korake.
Izpostavil je tudi, da je AZS sodelovala in še vedno sodeluje pri podpori OKS-a pri
uveljavitvi predlogov interventnih ukrepov, ki bodo ublažili posledice epidemije v športu.
Veliko teh ukrepov je bilo upoštevanih in so bili sprejeti v 2. paketu pomoči. Z vsemi
sprejetimi ukrepi smo seznanili vse naše klube in društva. Na vlado je bil prav tako poslan
dopis s predlogi ukrepov za normalizacijo športa po koncu epidemije.
Dejal je, da so bila do preklica prekinjena vsa tekmovanja AZS za leto 2020. Prav tako je
bilo odpovedanih oz. prestavljenih večino mednarodnih tekmovanj, vključno z letošnjimi
OI. Odpovedane so bile tudi nacionalne priprave AZS, ki so bile planirane v času
prvomajskih praznikov v Medulinu.
Nadaljeval je, da sta bila skladno s pogodbami z atleti in trenerji že izplačana 1. in 2. obrok,
kar predstavlja skoraj 50 % vrednosti vseh pogodb. Poleg izplačanih pogodb bo AZS v
sodelovanju z OKS-om sklenila nadstandardno zavarovanje za vse atlete/atletinje iz
Vrhunske selekcije 1 in 2, Internacionalne selekcije in Vrhunske mlade selekcije.
Pojasnil je, da se je rok za oddajo vlog za Javni razpis LPŠ 2020 zaradi izrednih razmer
prestavil na 15.5.2020. Nasprotno FŠO kljub izrednim razmeram nadaljuje s pregledom
vlog in razdeljevanjem sredstev. Dobili smo že odločbo za D1 (vrhunski šport – člani),
danes dopoldan pa smo dobili tudi odločbe za D2 (mladina), in sicer za stadionsko atletiko,
kros in gorski tek.
Zaključil je, da je finančno stanje AZS stabilno, poravnane imamo tudi vse zapadle
obveznosti. Glede na trenutno razmere in odpoved večine mednarodnih tekmovanj bo UO
AZS obravnaval rebalans plana 2020 takoj, ko dobimo odločbe o dodeljenih sredstvih s
strani FŠO in MIZŠ.
Sledila je razprava. S strani več članov je bilo omenjeno, da je potrebno čimprej, ko bodo
to dopuščale razmere in vladne odredbe, začeti z izvajanjem koledarja tekmovanj AZS.
Sklenjeno je bilo, da bodo klubi dobili informacijo glede izvajanja koledarja tekmovanj AZS
do sredine maja.
Po razpravi je dal M. Hudej na glasovanje naslednji sklep.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 297: 11 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 297: UO AZS se je seznanil z delovanjem pisarne AZS v času izrednih razmer in
sprejetimi ukrepi.
Ad. 5
Odpisi terjatev.
M. Hudej je predal besedo N. Jeraši , ki je predstavil predlog odpisov terjatev. Dejal je, da
gre za 2 sklopa odprtih terjatev. Prvi sklop so tiste terjatve, ki so vezane na klube in
društva, ki ne delujejo več oz. delujejo omejeno, brez tekmovalne atletike in zaradi tega
tudi že več let ne poravnavajo članarin. Gre za naslednje klube: AK Jesenice, AD AS
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Domžale, VAD Ljubljana, ŠD Piran in AK Vežba. Dejal je, da je s strani omenjenih klubov
dobil izjave oz. dopise o njihovi neaktivnosti in nezmožnostih plačevanja članarine (izjave
so bile priloga k gradivu seje UO). Predlagal je, da UO skladno s 14. členom statuta AZS
za vse omenjene klube zaradi neizpolnjevanja temeljnih dolžnosti sprejme sklep o
prenehanju članstva AZS in jim hkrati odpiše odprte terjatve. Izjema je AK Vežba, ki je že
bil izbrisan iz članstva AZS na eni izmed preteklih sej UO in se mu bo odpisalo samo še
odprte terjatve.
Drugi sklop so odprte terjatve, ki izhajajo iz leta 2017 in obdobja pred tem. Pojasnil je, da
gre pri omenjenih terjatvah še za nerazčiščene zadeve s prejšnjim računovodstvom.
Izpostavil je primer Društva KAŠ, do katerega vodi AZS odprte terjatve. Društvo KAŠ pa
nam je dostavil potrdilo o plačilu za omenjen terjatve. Dejal je, da je skupna vrednost teh
zapadlih terjatve iz leta 2017 ali starejših cca 1000 €. Predlagal je, da UO omenjene odprte
terjatve zaradi nerazčiščenega stanja odpiše.
Sledila je razprava. A. Šoba je dejal, da se ne strinja z odpisom starih terjatev (drugi sklop)
dotičnim klubom in društvom, saj se po njegovem mnenju med dolžniki vedno znajdejo
isti klubi in društva in odpis ni pošten do ostalih, ki redno plačujejo svoje obveznosti.
Po razpravi je dal M. Hudej na glasovanje naslednje sklepe.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 298: 11 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 298: UO AZS skladno s 14. členom statuta sprejme sklep o prenehanju članstva
za AK Jesenice in odpiše odprte terjatve v višini 840 €.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 299: 11 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 299: UO AZS skladno s 14. členom statuta sprejme sklep o prenehanju članstva
za AD AS Domžale in odpiše odprte terjatve v višini 472,44 €.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 300: 11 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 300: UO AZS skladno s 14. členom statuta sprejme sklep o prenehanju članstva
za VAD Ljubljana in odpiše odprte terjatve v višini 625 €.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 301: 11 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 301: UO AZS skladno s 14. členom statuta sprejme sklep o prenehanju članstva
za ŠD Piran in odpiše odprte terjatve v višini 630 €.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 302: 11 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 302: UO AZS na podlagi sklepa UO št. 238 o izbrisu članstva AZS odpiše odprte
terjatve AK Vežba v višini 420 €.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 303: 10 članov je glasovalo za in 1 proti (A. Šoba).
Sklep št. 303: UO AZS odpiše AK AS Kranj odprte terjatve iz leta 2017 ali starejše v višini
19,64 €.
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Glasovanje o predlaganem sklepu št. 304: 10 članov je glasovalo za in 1 proti (A. Šoba).
Sklep št. 304: UO AZS odpiše TD Bistrc odprte terjatve iz leta 2017 ali starejše v višini
215 €.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 305: 10 članov je glasovalo za in 1 proti (A. Šoba).
Sklep št. 305: UO AZS odpiše ŠD Tek je lek odprte terjatve iz leta 2017 ali starejše v
višini 210 €.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 306: 10 članov je glasovalo za in 1 proti (A. Šoba).
Sklep št. 306: UO AZS odpiše Društvu KAŠ odprte terjatve iz leta 2017 ali starejše v višini
137 €.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 307: 10 članov je glasovalo za in 1 proti (A. Šoba).
Sklep št. 307: UO AZS odpiše AD Bled odprte terjatve iz leta 2017 ali starejše v višini 40
€.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 308: 10 članov je glasovalo za in 1 proti (A. Šoba).
Sklep št. 308: UO AZS odpiše ŠD Dolenjske Toplice odprte terjatve iz leta 2017 ali starejše
v višini 277,16 €.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 309: 10 članov je glasovalo za in 1 proti (A. Šoba).
Sklep št. 309: UO AZS odpiše AD Kamnik odprte terjatve iz leta 2017 ali starejše v višini
24,76 €.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 310: 10 članov je glasovalo za in 1 proti (A. Šoba).
Sklep št. 310: UO AZS odpiše R. Predanič s.p. odprte terjatve iz leta 2017 ali starejše v
višini 75 €.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 311: 10 članov je glasovalo za in 1 proti (A. Šoba).
Sklep št. 311: UO AZS odpiše AK Domžale odprte terjatve iz leta 2017 ali starejše v višini
73,20 €.
Ob 17.36 se je seji priključil A. Noner.
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Ad. 6
Sprejem novih programov usposabljanja za strokovni naziv delavec 1 in 2.
M. Hudej je predal besedo U. Verhovnik, ki je predstavil nove programe usposabljanja za
strokovni naziv delavec 1 in 2, ki so bili pripravljeni ob pomoči predsednika strokovnega
sveta AZS V. Keva ter strokovnih sodelavcev s Fakultete za šport dr. Branka Škofa, dr.
Milana Čoha in Roberta Krefta.
Sledila je razprava. B. Dular je pripomnil, da proceduralni postopek sprejetja programov
ni bil pravilen. D. Prezelj se je strinjal z B. Dularjem in dodal, da je bil pri sprejetju
programov preskočen strokovni svet AZS, zato bo glasoval proti predlaganemu sklepu.
Po razpravi je dal M. Hudej na glasovanje naslednji sklep.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 312: 11 članov je glasovalo za in 1 proti (D. Prezelj).
Sklep št. 312: UO AZS sprejme nova programa usposabljanja za strokovni naziv delavec
1 in 2 (športno treniranje: atletika stadionska - atletika cestni tek - atletika gorski tek atletika kros).
V. Kevo je ob 18.24 zapustil sejo.
Ad. 7
Sprejem Pravilnika o licencah atletskih trenerjev.
M. Hudej je predal besedo U. Verhovniku, ki je dejal, da so 16. novembra 2019 na skupščini
Združenja atletskih trenerjev Slovenije zaradi spremembe v zakonodaji morali sprejeti
spremembe Pravilnika o licencah atletskih trenerjev. Dopolnjen pravilnik je predstavil in
hkrati poudaril, da so bile spremembe narejena zaradi tega, da bomo lahko kandidirali za
evropska sredstva za licenčne seminarje.
Sledila je razprava. D. Prezelj je izpostavil, da pri sprejetju pravilnika proceduralni
postopek ni bil pravilen in bi bilo potrebno dati pravilnik v obravnavo strokovnemu svetu
AZS.
M. Štimec je ob 19.03 zapustil sejo.
B. Dular je predlagal, da se da pravilnik preveriti strokovnemu svetu in statutarni komisiji,
ki bo pregledala skladnost pravilnika z novim statutom AZS in predlagala morebitne
spremembe.
U. Verhovnik je pojasnil, da je pravilnik nastal v sodelovanju s strokovnim svetom AZS in
Ministrstvom za izobraževanje, šolstvo in šport. Predlagal je, da UO sprejme pravilnik, s
čimer bomo pridobili pravico do kandidiranja za evropska sredstva in bomo lahko s tem
zagotovili brezplačne licenčne seminarje za atletske trenerje. Dejal je, da se lahko
morebitne vsebinske spremembe še vedno podajo do konca leta in bodo predstavljene oz.
obravnavane na skupščini ZATS-a.
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Po razpravi je dal M. Hudej na glasovanje naslednji sklep.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 313: 6 članov je glasovalo za, 3 proti (B. Dular, D.
Prezelj, A. Šoba) in 1 vzdržan (A. Udovč).
Sklep št. 313: UO AZS sprejme Pravilnik o licencah atletskih trenerjev.
Ad. 8
Sprejem kriterijev za priznavanje kompetenc strokovno usposobljenem kadru.
M. Hudej je predal besedo U. Verhovniku, ki je predstavil kriterijev za priznavanje
kompetenc strokovno usposobljenemu kadru. Pojasnil je, da so kriteriji oblikovani tako, da
bodo lahko vsi vaditelji in trenerji ob izpolnjevanju min. pogojev pridobili nazive po novih
programih.
Sledila je razprava. Po razpravi je dal M. Hudej na glasovanje naslednji sklep.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 314: 10 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 314: UO AZS sprejme kriterije za priznavanje kompetenc strokovno
usposobljenem kadru.
Ad. 9
Določitev vsebine in aktivnosti v zvezi s 100. obletnico atletike v Sloveniji.
M. Hudej je predstavil aktivnosti, ki potekajo v zvezi s 100. obletnico slovenske atletike.
Sledila je razprava.
A. Šoba je ob 19.20 zapustil sejo.
Ad. 10
Predlogi in pobude članov Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.
U. Verhovnik je izpostavil nezavidjivo situacijo, v kateri sta se znašla vrhunska trenerja
Rok Predanič in Lovro Umek. V naslednji mesecih bosta namreč zaključila s projektom
razvoj kadrov v športu in bosta ostala brez zaposlitve. Predlagal je, da AZS preveri, če jima
lahko kako pomaga.
A. Udovč je prisotne spomnil, da Marko Račič v naslednjih dneh praznuje 100 let in je
predlagal, da se mu pošlje uradno čestitko s strani AZS. N. Jeraša je odgovoril, da je že
vse pripravljeno. Dejal je, da so informacijo prav tako dobili tudi že vsi novinarji, ki so se
že dogovorili z njim za intervjuje.
A. Noner je predlagal, da na vsaki seji UO naredi plan dela oz. določi cilje, ki ji želimo
realizirati do naslednje seje.
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B. Dular je izpostavil, da v UO AZS še vedno nimamo predstavnika atletov. Potrebno je
aktivirati atlete, da bodo ponovno izvolili svojega predstavnika. Prav tako je poudaril, da
je potrebno narediti rebalans finančnega plana, kot je bilo izpostavljeno pri 4. točki
dnevnega reda.
Ad. 11
Razno
Pod točko razno ni bilo razprave.
Seja se je zaključila ob 19.42

Zapisnik pripravil:
Peter Kastelic

Podpredsednik AZS
Dr. Marjan Hudej
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