ZAPISNIK

25. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je potekala v četrtek, 20.
avgusta 2020, ob 18:00 uri na Atletski zvezi Slovenije (Letališka cesta 33c, Ljubljana).
Prisotni: Roman Dobnikar, dr. Marjan Hudej, dr. Boris Dular, Primož Feguš, Uroš
Verhovnik, Vladimir Kevo, Tomo Šarf, Marjan Štimec, Anton Noner, dr. Andrej Udovč,
Dušan Prezelj, Dušan Olaj, Stane Rozman, Albert Šoba, Črtomir Špacapan, Dušan Papež.
Opravičeno odsotni: Aleš Cantarutti
Zaposleni pisarne Atletske zveze Slovenije: Nejc Jeraša, Marija Šestak.
Ostali prisotni: Janez Aljančič, Gregor Istenič, Tomaž Jarc.

DNEVNI RED
1. Uradno fotografiranje Upravnega in Nadzornega odbora Atletske zveze Slovenije
(UO in NO AZS).
2. Ugotovitev sklepčnosti 25. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije
(UO AZS)
3. Potrditev dnevnega reda 25. redne seje UO AZS
4. Potrditev zapisnika 24. redne seje UO
5. Vsebine in aktivnosti v zvezi s 100. obletnico atletike v Sloveniji
6. Razpis volitev v organe AZS
7. Reprezentančni nastopi avgust – september
8. Predlogi in pobude članov Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije
9. Razno
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Ad. 1
Uradno fotografiranje Upravnega in Nadzornega odbora Atletske zveze Slovenije
(UO in NO AZS)

Ad. 2
Ugotovitev sklepčnosti 25. 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 15 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. 3
Potrditev dnevnega reda 25. redne seje UO AZS
Člani UO niso imeli pripomb o dnevnem redu, zato ga je R. Dobnikar dal na glasovanje.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 341: 15 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 341: UO AZS potrjuje predlagani dnevni red 25. redne seje UO.
Ob 18.06 se je seji pridružil G. Istenič.
Ad. 4
Potrditev zapisnika 24. redne seje UO
R. Dobnikar je dal v potrditev zapisnik 24. redne seje Upravnega odbora.
Člani UO niso imeli pripomb na zapisnik, zato ga je dal na glasovanje.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 342: 15 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 342: UO AZS potrjuje zapisnik 24. redne seje UO.
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Ad. 5
Vsebine in aktivnosti v zvezi s 100. obletnico atletike v Sloveniji – Dr. M. Hudej,
S. Rozman, N. Jeraša
R. Dobnikar je seznanil člane UO o poslani prošnji predsedniku RS Borutu Pahorju za
dodelitev odlikovanja Atletski zvezi Slovenije ob 100. obletnici slovenske atletike.
N. Jeraša je dejal, da so člani UO kot del gradiva za sejo dobili tudi pregled planiranih
aktivnosti ob proslavi jubileja. Predstavil je potek vseh aktivnosti, med katerimi so
najpomembnejše izdaja publikacije, svečana prireditev in razstava fotografij na
Jakopičevem sprehajališču v Tivoliju, ki bo na ogled od 15.9.2020 do 15.12.2020.
Ob 18.13 se je seji pridružil Dušan Papež.
S. Rozman je predstavil aktivnosti vezane na publikacijo, ki bo temeljila na fotografijah in
bo štela med 120 in 140 stranmi. Vsebino knjige bo sestavljena iz naslednjih poglavij:
• slovenska atletika od začetkov do osamosvojitve,
• slovenska atletika od osamosvojitve do 2020,
• portreti najboljših slovenskih atletov, nosilcev medalj z velikih tekmovanj,
• Bloudkovi nagrajenci in dobitniki Bloudkovih priznanj, dobitniki nagrad in priznanj s
strani WA in EA, častni člani, predsedniki AZS
• organizacija velikih mednarodnih tekmovanj na slovenskih tleh,
• organiziranost Atletske zveze Slovenije,
• predstavljena bodo združenja AZS (Združenje atletskih trenerjev Slovenije, Združenje
atletskih sodnikov Slovenije, Združenje atletskih veteranov Slovenije in Združenje za
gorske teke),
• aktualni članski rekordi in
• seznam atletskih klubov in društev.
Uvodne nagovore bodo napisali predsednik RS, predsednik WA, predsednik OKS in
predsednik AZS.
S. Rozman je seznanil člane UO, da bo v četrtek, 27.8.2020, sestanek organizacijskega
odbora, kjer bodo dokončno izbrali fotografije za publikacijo in razstavo. Na razstavi bodo
črno bele fotografije, fotografije dobitnikov kolajn iz OI, SP, EP in aktualni vrhunski atleti.
Dr. Hudej je seznanil člane UO s potekom priprav na prireditev. Povedal je, da je dvorana
v hotelu Union v Ljubljani že rezervirana. Glede na trenutne razmere se bo odbor v začetku
septembra posvetoval z NIJZ in odločil o nadaljnjih aktivnostih v zvezi z organizacijo in
izpeljavo prireditve.
Sledila je razprava. Po razpravi je dal R. Dobnikar sklep na glasovanje.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 343: 16 članov je glasovalo za in 0 proti.
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Sklep št. 343: UO AZS sprejme predlog vsebine publikacije 100 – let slovenske atletike
in seznam predvidenih dogodkov vezanih na 100 – let slovenske atletike, kakor izhaja iz
priloženega seznama.

Ad. 6
Razpis volitev v organe AZS
R. Dobnikar je predlagal termin volilne skupščine, in sicer 22. oktober 2020. Seznanil je
člane UO, da želi nadaljevati z delom tudi v prihodnje in predlagal takojšnji razpis volitev
z obrazložitvijo, da mora predsednik in njegova ekipa pravočasno prevzeti funkcije in
narediti načrte za prihodnje obdobje.
N.Jeraša je bolj podrobno predstavil časovnico razpisa volitev in volilne skupščine:
- 1.9.2020 - razpis volitev
- do 1.10.2020 prijave kandidatov,
- 5.10.2020 – seja UO in sklic volilne skupščine,
- 6.10.2020 – pošiljanje vabil na volilno skupščino članom AZS,
- 22.10.2020 – datum volilne skupščine.
Sledila je razprava. Po razpravi je dal R. Dobnikar sklep na glasovanje.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 344: 16 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 344: UO AZS z dnem 1. september 2020 razpiše volitve v organe AZS in določi
predviden datum volilne Skupščine AZS – 22.10.2020.

Ad. 7
Reprezentančni nastopi avgust – september
V. Kevo je predstavil težave z zvezi z nastopom reprezentance na Prvenstvu Balkana v
polmaratonu, ki bo potekalo v nedeljo 23.8.2020. Vlada RS je namreč uvedla karanteno
za vse državljane, ki gredo na Hrvaško od petka, 21.8.2020, dalje. Povedal je, da je edina
možnost, da reprezentanca nastopi, če gre na tekmovanje v Zagreb takoj, v četrtek
20.8.2020. Dva člana reprezentance nista mogla potrditi takojšnjega odhoda, vsi ostali so
potrdili. Predlog Strokovnega sveta AZS je, da UO potrdi reprezentanco, kakor izhaja iz
priloženega seznama, in se pozitivno opredeli v zvezi z nastopom na Prvenstvu Balkana v
polmaratonu.
V. Kevo je seznanil člane UO o odpovedi Prvenstva Balkana U18 in opozoril, da članska
reprezentanca trenutno prav tako ne more nastopiti na Prvenstvu Balkana za člane in
članice, ker je država gostiteljica (Romunija) na rdečem seznamu. Podal je tudi informacije
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o Prvenstvu Balkana U20, ki bo v Turčiji in je še odprto ter je pozval člane UO, da čim prej
podajo svoja mnenja v zvezi z nastopom na tem tekmovanju. Opozoril je, da je večinsko
mnenje Strokovnega sveta, da reprezentance ne nastopijo na letošnjih reprezentančnih
tekmovanjih vključno z peterobojem U20 (Poljska, 19.9.2020) in četverobojem U23
(Madžarska, 26.9.2020).
Sledila je razprava. Po razpravi je dal R. Dobnikar sklep na glasovanje.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 345: 16 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 345: UO AZS imenuje reprezentanco za nastop na balkanskem prvenstvu v
polmaratonu, ki bo potekalo 23.8.2020 v Zagrebu, kakor izhaja iz priloženega seznama.
Vsi reprezentantje morajo pred odhodom podpisati izjavo, da nastopajo na tekmovanju na
lastno odgovornost.

Ad. 8
Predlogi in pobude članov Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije
D. Prezelj je postavil vprašanje o načinu poteka kategorizacije v letošnjem letu, ki je zaradi
Covida 19 zelo specifično in ni mednarodnih prvenstev.
N. Jeraša je odvrnil, da je prejel informacijo s strani OKS, da se bodo kategorizacije vsem
športnikom podaljšale. Vsem tistim, ki imajo pogoj za napredovanje ali pridobitev nove ali
višje kategorizacije, bo to upoštevano in bodo pridobili ustrezno kategorizacijo z naslednjo
objavo evidence 1.10. (objava evidence 1.6. je bila zaradi razmer c Covid19 izpuščena).

Ad. 9
Razno
Pod točko razno ni bilo razprave.

Seja se je zaključila ob 19.41.

Zapisala: Marija Šestak

Predsednik AZS:
Roman Dobnikar
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