
  

 
Ljubljana, 5. maj 2020 

 

Z A P I S N I K: 

 
 

38. dopisne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je potekala 30. aprila 2020, 

od 16:00, do ponedeljka, 4. maja 2020, do 16:00. 

 

Vabljeni k glasovanju: člani Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.  

 

Ostali obveščeni: člani Nadzornega odbora Atletske zveze Slovenije. 

 

Dnevni red: 

  

1. Vključitev Sebastijana Jagarinca (AK Poljane Maribor) v projekt Razvoj kadrov v 

športu – sklop C. 

2. Seznanitev s finančno realizacijo AZS za obdobje 1-4/2020.                                                                                                     

                                                                                                      

 

1) Vključitev Sebastijana Jagarinca (AK Poljane Maribor) v projekt Razvoj kadrov 

v športu – sklop C 

 

Obrazložitev predloga sklepa št. 315: 

 

S strani OKS-a smo dobili obvestilo, da se je pojavila možnost naknadne vključitve 1 

trenerja v projekt Razvoj kadrov v športu – RKŠ za sklop C (vrhunski trenerji). Gre za enak 

sklop, v katerega sta vključena R. Predanič in L. Umek. 

 

Skladno z javnim razpisom Razvoj kadrov v športu 2016-2022 iz leta 2016 mora predlagani 

trener izpolnjevati naslednje kriterije (celoten javni razpis z vsemi informacijami je priložen 

kot gradivo): 

- je zaposlen, 

- ima ustrezno izobrazbo športne smeri ali najvišjo možno stopnjo usposobljenosti 

za delo v športni panogi, 

- aktivno opravlja trenersko delo, 

- je v svoji karieri (s svojimi varovanci) dosegel medaljo na evropskem prvenstvu 

ali svetovnem prvenstvu ali olimpijskih igrah ali pa je s svojimi varovanci dosegel 

uvrstitve do 32. mesta na OI ali SP ali do 16. mesta na EP, uvrstitve veljajo za 

olimpijske ali neolimpijske športe ter za uvrstitve v mladinskih ali članskih 

kategorijah, 

- se mora odpovedati trenutni pogodbi o zaposlitvi v primeru vključenosti v projekt 

RKŠ.  

 

Glede na kratek rok je v.d. direktor N. Jeraša skupaj z vodjo SS V. Kevom in predsednikom 

ZATS-a U. Verhovnikom pregledal seznam vseh trenerjev. Na podlagi razpisnih kriterijev 

in po opravljenih razgovorih predlagajo, da se v projekt Razvoj kadrov v športu – RKŠ za 

sklop C vključi Sebastijana Jagarinca iz AK Poljane Maribor.  

 

 

 



  

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 315: 14 članov je glasovalo ZA predlagani sklep:  

g. Roman Dobnikar (30.4. ob 16:27), g. Stane Rozman (1.5. ob 16:14), dr. Marjan Hudej 

(1.5. ob 21:25), g. Anton Noner (1.5. ob 13:45), g. Uroš Verhovnik (30.4. ob 18:52), g. 

Tomo Šarf (30.4. ob 19:38), g. Vladimir Kevo (30.4. ob 16:31), g. Črtomir Špacapan (30.4. 

ob 18:31), g. Dušan Papež (1.5. ob 19:26), g. Marjan Štimec (2.5. ob 7:38), dr. Boris 

Dular (3.5. ob 21:01), dr. Andrej Udovč (1.5. ob 9:11), mag. Primož Feguš (30.4. ob 

20:25), g. Dušan Prezelj (2.5. ob 8:41), 3 člani niso glasovali (g. Albert Šoba,  g. Aleš 

Cantarutti, g. Dušan Olaj), nobeden član ni glasoval PROTI. 

 
 

Sklep št. 315: UO AZS sprejme vključitev Sebastijana Jagarinca (AK Poljane Maribor) v 

projekt Razvoj kadrov v športu – sklop C. 

 

 

 

2) Seznanitev s finančno realizacijo AZS za obdobje 1-4/2020 

 

 

Obrazložitev predloga sklepa št. 316: 

 

Kot del gradiva je priložena tabela s finančno realizacijo AZS za obdobje od 1.1.2020 do 

30.4.2020, kjer je razvidna realizacija prihodkov in dohodkov po posameznih področjih do 

vključno 30.4.2020. Pri točki 2.1. Pogodbe in priprave je potrebno izpostaviti, da sta bila 

poleg zneska 16.880,99 € atletom in atletinjam skladno s pogodbami že izplačana 1. in 2. 

obrok v vrednosti 65.985,90 € (zaradi oblikovani rezervacij se ta strošek nanaša na leto 

2019).    

 

Kot je bilo že omenjeno na zadnji seji UO, bo zaradi nastalih razmer in odpovedi večine 

mednarodnih tekmovanj potrebno narediti rebalans proračuna. Ta bo narejen takoj, ko bo 

znana višina sredstev, ki jih bomo dobili od MIZŠ in FŠO. Z rebalansom bomo v plan 

vključili tudi točno vrednost prihodkov in odhodkov za program NPŠŠ.  

 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 316: 14 članov je glasovalo ZA predlagani sklep:  

g. Roman Dobnikar (30.4. ob 16:27), g. Stane Rozman (1.5. ob 16:14), dr. Marjan Hudej 

(1.5. ob 21:25), g. Anton Noner (1.5. ob 13:45), g. Uroš Verhovnik (30.4. ob 18:52), g. 

Tomo Šarf (30.4. ob 19:38), g. Vladimir Kevo (30.4. ob 16:31), g. Črtomir Špacapan (30.4. 

ob 18:31), g. Dušan Papež (1.5. ob 19:26), g. Marjan Štimec (2.5. ob 7:38), dr. Boris 

Dular (3.5. ob 21:01), dr. Andrej Udovč (1.5. ob 9:11), mag. Primož Feguš (30.4. ob 

20:25), g. Dušan Prezelj (2.5. ob 8:41), 3 člani niso glasovali (g. Albert Šoba,  g. Aleš 

Cantarutti, g. Dušan Olaj), nobeden član ni glasoval PROTI. 

 

 

Sklep št. 316: UO AZS potrjuje, da se je seznanil s finančno realizacijo AZS za obdobje 

1-4/2020. 

 

 

Seja se je zaključila 4. maja 2020 ob 16:00. 

 

Zapisal Nejc Jeraša.  

 


