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ZAPISNIK 

 

 

23. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je potekala v torek, 2. junija 

2020, ob 18:00 uri in je zaradi situacije v povezavi z virusom covid-19 potekala preko 

videokonference. 

 

Prisotni: Roman Dobnikar, dr. Marjan Hudej, Stane Rozman, dr. Boris Dular, Primož 

Feguš, Uroš Verhovnik, Albert Šoba, Vladimir Kevo, Tomo Šarf, Dušan Papež, Marjan 

Štimec, Anton Noner, dr. Andrej Udovč, Črtomir Špacapan. 

 

Opravičeno odsotni: Dušan Prezelj, Aleš Cantarutti, Dušan Olaj. 

 

Zaposleni pisarne Atletske zveze Slovenije: Nejc Jeraša, Marija Šestak. 

 

Ostali prisotni: / 

 

 

 

Predlog dnevnega reda: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti 23. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije 

(UO AZS). – Roman Dobnikar 

2. Potrditev dnevnega reda 23. redne seje UO AZS .  – Roman Dobnikar 

3. Potrditev zapisnika 22. izredne seje UO in zapisnikov 38. in 39. dopisne seje UO. – 

Roman Dobnikar 

4. Sklic redne Skupščine AZS, določitev dnevnega reda, sklepov in gradiva. – R. 

Dobnikar 

5. Poslovanje AZS 1-4/2020 in pregled aktivnosti pisarne. – N. Jeraša 

6. Predlog letnih honorarjev za člane delovnih teles. – R. Dobnikar 

7. Določitev vsebine in aktivnosti v zvezi s 100. obletnico atletike v Sloveniji. – M. 

Hudej, S. Rozman, N. Jeraša 

8. Predlogi in pobude članov Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije (dopis A. 

Horvat in AD MASS -Petrač). – N. Jeraša, člani UO 

9. Razno. 

 

 

 

Ad. 1 

Ugotovitev sklepčnosti 23. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije 

(UO AZS). 

 

Predsednik R. Dobnikar je pozdravil člane UO in ostale prisotne. Ugotovil je, da je ob 

začetku seje prisotnih 13 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. 
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Ad. 2 

Potrditev dnevnega reda 23. redne seje UO AZS. 

 

R. Dobnikar je predstavil predlagani dnevni red. 
 
Člani UO niso imeli pripomb na dnevni red, zato ga je dal na glasovanje. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 318:  13 članov je glasovalo za in 0 proti. 

 

Sklep št. 318: UO AZS potrjuje predlagani dnevni red 23. redne seje UO AZS. 

 

 

Ad. 3 

Potrditev zapisnika 22. izredne seje UO in zapisnikov 38. in 39. dopisne seje UO. 

 

R. Dobnikar je dal v potrditev zapisnik 22. izredne in zapisnika 38. in 39. dopisne seje UO. 

 

Člani UO niso imeli pripomb na zapisnike, zato jih je dal R. Dobnikar na glasovanje.  

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 319:  13 članov je glasovalo za in 0 proti. 

 

Sklep št. 319: UO AZS potrjuje zapisnik 22. izredne seje UO in zapisnika 38. in 39. 

dopisne seje UO. 

 

 

Ad. 4 

Sklic redne Skupščine AZS, določitev dnevnega reda, sklepov in gradiva. 

 

R. Dobnikar je skladno s sprostitvijo ukrepov predlagal sklic redne letne skupščine AZS za 

18.6.2020 in povedal, da je vsa dokumentacija za sklic skupščine pripravljena in so jo vsi 

člani UO dobili v gradivu za sejo UO ter zaključil, da ni ovir za sklic skupščine. Predlagal 

je, da ostane članarina AZS za leto 2021 nespremenjena, in sicer 210 €. 

 

P. Feguš je pritrdil, da je gradivo za skupščino pripravljeno v skladu s statutom.  

 

Seji se je pridružil Marjan Štimec. 

 

Dr. B. Dular je opozoril, da je potrebno narediti rebalans letnega finančnega načrta in ga 

predstaviti na redni skupščini. 

 

R. Dobnikar je odvrnil, da je potrebno počakati z rebalansom, dokler AZS ne prejme odločb 

od FŠO in MIZŠ glede višine dodeljenih sredstev za leto 2020. 

 

N. Jeraša je predlagal, da se rebalans pripravi takoj, ko bodo znana dodeljena sredstva od 

MIZŠ in FŠO za leto 2020. 

 

Sledila je razprava. Po razpravi je dal R. Dobnikar na glasovanje naslednji sklep. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 320: 14 članov je glasovalo za in 0 proti. 
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Sklep št. 320: UO AZS sprejme sklep o sklicu redne letne Skupščine AZS dne 18.6.2020, 

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

redne letne Skupščine AZS ter sprejme sklep o predlagani višini članarine AZS za leto 

2021, ki je  210 EUR. 

 

 

Ad. 5  

Poslovanje AZS 1-4/2020 in pregled aktivnosti pisarne. 

 

N. Jeraša je predstavil finančno realizacijo 1-4/2020. Pri točki 2.1. Pogodbe in priprave je 

izpostavil, 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, 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. Dejal je, da 

bo z rebalansom v plan vključena tudi točna vrednost prihodkov in odhodkov za program 

NPŠŠ. 

 

Vezano na javni razpis Letnega programa športa za leto 2020 je pojasnil, da se je rok za 

oddajo vlog zaradi koronavirusa prestavil na 9.6.2020, kar pomeni, da bomo s strani MIZŠ 

dobili odločbe predvidoma do konca junija. Dejal je, da smo s strani FŠO že dobili odločbe 

za D1 in D2. Pri D2 smo pri stadionski atletiki dobili za cca 17 % manj sredstev v primerjavi 

z lanskim leto. Glede na odstopanje je bil na FŠO podan ugovor in prošnja za vpogled v 

dokumentacijo, ki je bila osnova za izračun dodeljenih sredstev. 

 

Nadaljeval je, da se je z MIZŠ uspel dogovoriti, da smo 1.6.2020 sklenili še zadnjo pogodbo 

o zaposlitvi s trenerko NPŠŠ Petro Jenko. Sedaj so bile podpisane vse pogodbe s trenerji 

NPŠŠ, prav tako so bile podpisane tudi vse pogodbe s klubi glede sofinanciranja. 

 
Prav tako so se že začela atletska tekmovanja. AZS je med prvimi zvezami, ki je začela s 

tekmovanji, s čimer smo lahko zelo zadovoljni. Pohvalil je Strokovni svet in Tehnično 

tekmovalno komisijo za angažma in kooperativnost. Izpostavil je tudi, da je vse 

pripravljeno tudi za Atletsko ligo Telekom Slovenije, ki se bo letos imenovala po naše 

generalnem sponzorju. Denarni sklad za skupno nagrado in posamezne mitinge bo tako 

kot lansko leto zagotovila AZS. 

 

N. Jeraša je člane UO seznanil, da smo s strani Svetovne atletike dobili odločitev oz. 

odgovor na vlogo za prestop Nicka Kočevarja iz Nemčije v Slovenijo. Nick je dobil 3 leta 

prepovedi nastopanja za Slovenijo na vseh mednarodnih tekmovanjih od njegovega 

zadnjega nastopa za Nemčijo, kar pomeni do julija 2022. Dejal je, da z odločitvijo nismo 

zadovoljni in bomo naredili vse, da bomo kazen znižali. 

 

Dejal je, da je bil Sebastijan Jagarinec sprejet v projekt Razvoj kadrov v športu (RKŠ) – 

sklop C, in sicer za obdobje 28 mesecev. Prav tako je bila v projekt RKŠ – projekt B sprejeta 

tudi Anja Valant Velepec, in sicer za obdobje 24 mesecev. 

 

N. Jeraša je povedal, da se nadaljuje tudi projekt oblikovanja strategije/strateških področij 

s pomočjo Evropske atletike. Prvi osnutek strategije bo narejen do konca junija, končna 

verzija bo predvidoma oblikovana do septembra. 
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Člane UO je seznanil z aktivnostmi na področju antidopinga. Dejal je, da bodo potrebne 

spremembe pravilnika KA AZS in uskladitev z IAAF/WADA ter spoštovanje zavez novega 

15. člena »World Athletics – AIU« protidopinškega pravilnika. Prevod omenjenega člena v 

slovenščino je bil že narejen. Dejal je, da je predlog Komisije za boj proti dopingu, da je v 

2021 pogoj za nastop na državnih tekmovanjih certifikat o uspešno opravljenem e-

izobraževanju atletov na področju antidopinga. Izpostavil je tudi, da bo postalo nujno tudi 

izobraževanje trenerjev in ostalih atletskih delavcev, vodij reprezentanc, spremljevalnega 

osebja. Predlog Komisije za boj proti dopingu je, da bi bil pristop k prevedenemu spletnemu 

izobraževanju (Wadina platforma AdEL - modul za trenerje) pogoj za pridobitev trenerske 

licence od leta 2021 naprej. 

 

Po razpravi je dal R. Dobnikar na glasovanje naslednji sklep. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 321: 14 članov je glasovalo za in 0 proti. 

 

Sklep št. 321: UO AZS se je seznanil s poslovanjem AZS 1-4/2020 in pregledom aktivnosti 

pisarne. 

 

 

Ad. 6 

Predlog letnih honorarjev za člane delovnih teles. 

 

R. Dobnikar je predlagal letne honorarje za predsednika strokovnega sveta, predsednika 

tehnično tekmovalne komisije in nacionalne trenerje.  

 

Dr. B. Dular je predlagal, da o višini honorarjev vsako leto odloča UO. Vsaka sezona je 

namreč drugačna in s tem tudi njihov obseg dela. Dejal je, da naj predsednik AZS vsako 

leto predlaga višino honorarjev primerno obsegu dela posameznih komisij in delovnih teles. 

 

A. Šoba se je strinjal z izjavo dr. B. Dularja, da ni vsako leto enako, zato tudi ne smejo biti 

honorarji vedno enaki. Mnenja je, da nacionalni trenerji v letošnjem letu niso imeli veliko 

dela, zato se ni strinjal z izplačilom honorarjev nacionalnim trenerjem. 

 

Sledila je razprava. Po razpravi je dal R. Dobnikar na glasovanje naslednji sklep. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 322: 13 članov je glasovalo za in 1 proti (A. Šoba). 

 

Sklep št. 322: UO AZS sprejme letne honorarje za člane delovnih teles.   

 

 

Ad. 7 

Določitev vsebine in aktivnosti v zvezi s 100. obletnico atletike v Sloveniji. 

 

Dr. M. Hudej je dejal, da se situacija v zvezi z koronavirusom umirja in bo možna izvedba 

prireditve po prvotnih načrtih. Hoteli se odpirajo in sedaj bomo lahko stopili v stik z njimi 

in rezervirali končno lokacijo. Nato bo sledila določitev vsebine prireditve. Plan je, da se 

takoj po sprostitvi ukrepov začne z realizacijo zastavljenih načrtov.  

 

S. Rozman je opozoril na težave pri zbiranju podatkov za publikacijo, ker do sedaj ni bila 

izdana nobena monografija in ni nikjer zaslediti opisov dogodkov v slovenski atletiki od 

njenih začetkov in do osamosvojitve. Povedal je, da je odbor v kontaktu s športnim 
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muzejem in se bodo na ta način poskušali pridobiti nekateri podatki. Načrt je, da se 

posebno poglavje posveti vsem, ki so zaznamovali slovensko atletiko: nosilcem kolajn na 

olimpijskih igrah, svetovnih in evropskih prvenstvih ter Bloudkovim nagrajencem. 

Monografija bo vsebovala veliko fotografij in bo štela približno 120 strani.  

 

N. Jeraša je seznanil člane UO o možnosti razstave fotografij v Tivoliju - Jakopičevo 

sprehajališče ob 100-letnici slovenske atletike. Čakamo še na potrditev ali bo razstava 

fotografij možna v terminu med 15.8.2020 in 15.10.2020. Predviden strošek bo cca 10.000 

eur (izdelava in montaža fotografij). 

 

Sledila je razprava. Med razpravo sta se U. Verhovnik in Č. Špacapan opravičila in sejo 

zapustila. Po razpravi je dal R. Dobnikar na glasovanje naslednji sklep. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 323:  12 članov je glasovalo za in 0 proti. 

 

Sklep št. 323: UO AZS se je seznanil z načrtovano vsebino in aktivnostmi v zvezi s 100. 

obletnico atletike v Sloveniji. 

 

 

Ad. 8 

Predlogi in pobude članov Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije (dopis A. 

Horvat in AD MASS -Petrač). 

 

N. Jeraša je predstavil dopisa A. Horvat in AD MASS-a (J. Petrač) vezana na uvrstitev v 

višjo selekcijo. 

 

V. Kevo je poudaril, da je Strokovni svet na osnovi sprejetih meril atlete uvrstil v selekcije 

(dokument Atletika 2020), kar je sprejel tudi UO. Strokovni svet stoji za svojimi 

odločitvami, tako da mora o naknadnih spremembah odločati UO AZS. 

 

R. Dobnikar in N. Jeraša sta predlagala, da se skliče sestanek z atleti in poskusi najti 

skupna rešitev in oblikuje predlog, ki bo dan v obravnavo članom UO. 

 

Dr. B. Dular je podprl predlog N. Jeraše. Strinja s tudi z V. Kevom, da morajo člani UO 

upoštevati mnenje Strokovnega sveta. 

 

A. Šoba je podprl prošnjo Jana Petrača. Dejal je, da je atlet zelo pomemben za našo 

reprezentanco in je v lanski sezoni pokazal napredek (nov državni rekord na 1000 m in 

izboljšal je svoj osebni rekord na 1500 m). V. Kevo se ni strinjal z A. Šobo in je pojasnil, 

da je bil Jan Petrač uvrščen v internacionalno selekcijo na osnovi rezultatov iz leta 2017 

(800m - norma za EP), v letu 2018 je bil poškodovan, v sezoni 2019 pa je tekel svoj osebni 

rekord, vendar je atletu do norme za evropsko prvenstvo zmanjkalo 2,5 sekunde. Zaključil 

je, da je bila po njegovem mnenju odločitev Strokovnega sveta glede Jana Petrača 

pravilna. 

 

Sledila je razprava, po razpravi je dal R. Dobnikar na glasovanje naslednji sklep. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 324: 12 članov je glasovalo za in 0 proti. 
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Sklep št. 324: UO AZS se je seznanil z obema dopisoma in sprejel predlog predsednika 

R. Dobnikarja in v.d. direktorja N. Jeraše o sklicu sestanka z atletoma in oblikovanju 

predloga za obravnavo na seji UO. 

 

 

Ad. 9 

Razno 

 

A. Noner je podal idejo o kratki oddaji na RTV SLO na temo 100. obletnice slovenske 

atletike. 

 

Dr. M. Hudej je povedal, da je bila oddaja na RTV SLO že planirana, ampak se je zadeva 

ustavila zaradi situacije v zvezi koronavirusom. Dejal je, da se bo odbor prizadeval, da se 

uresniči tudi ideja o televizijski oddaji. 

 

A. Šoba je vprašal predsednika Strokovnega sveta o možnosti nastopa mlajših mladincev 

na svetovnem prvenstvu U20 (Nairobi, Kenija), ki naj bi bilo izvedeno v letošnjem letu (WA 

išče nov termin izvedbe tekmovanja). 

 

V. Kevo je odvrnil, da bi morali nastop v Keniji dovoliti vsem atletom, ki bodo izpolnili 

kriterije za tekmovanja, tudi atletom U18. Dejal je, da bo Strokovni svet obravnaval ta 

predlog šele, ko bo dokončno potrjen termin tekmovanja. 

 

Seja se je zaključila ob 19.25 

 

 

Zapisnik pripravila:                                                                             Predsednik AZS 

Marija Šestak                                                                                   Roman Dobnikar 

                                                    


