ZAPISNIK
1. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je v obliki video konference
potekala v petek, 15. januarja 2021, ob 16. uri.
Prisotni: Roman Dobnikar, mag. Primož Feguš, Ladislav Mesarič, Oliver Batagelj, Gregor
Istenič, Albert Šoba, Aleksandra Fortin, Stane Rozman, Mojca Verhovnik, Niko Muhič,
Matjaž Sovdat, Dušan Papež, Vojko Arzenšek, Uroš Verhovnik, Dušan Papež.
Opravičeno odsotni: Anton Noner
Zaposleni pisarne Atletske zveze Slovenije: Nejc Jeraša, Peter Kastelic.
Ostali prisotni: /
Predlog dnevnega reda:
1. Ugotovitev sklepčnosti 1. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.
– R. Dobnikar
2. Potrditev dnevnega reda 1. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.
– R. Dobnikar
3. Potrditev zapisnika 28. redne in 43. dopisne seje Upravnega odbora Atletske
zveze Slovenije. – R. Dobnikar
4. Imenovanje članov Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije na predlog
predsednika Atletske zveze Slovenije. – R. Dobnikar
5. Kratka predstavitev članov UO.
6. Prestavitev statuta, pravilnikov in drugih aktov Atletske zveze Slovenije. – N.
Jeraša
7. Imenovanje dveh podpredsednikov Atletske zveze Slovenije. – R. Dobnikar
8. Imenovanje stalnih in občasnih delovnih teles Upravnega odbora Atletske zveze
Slovenije. – R. Dobnikar
 Strokovni svet Atletske zveze Slovenije
 Tehnično-tekmovalna komisija
 Komisija za Statut in akte Atletske zveze Slovenije
 Komisija za nagrade in priznanja
 Komisija za boj proti dopingu
 Marketinško-poslovni svet
 Mediacija in arbitraža
 Komisija za registracijo in prestope
o Svetovalno telo za pripravo strategije
o Svetovalno telo za sodelovanje s članstvom
o Svetovalno telo za strateško komuniciranje
o Svetovalno telo za investicije in infrastrukturne projekte
o Svetovalno telo za razvoj otroške in šolske atletike
o Svetovalno telo za razvoj modelov atletskih tekmovanj in regionalnih
tekmovanj
o Svetovalno telo za sodelovanje z mednarodnimi institucijami
o Uredniški odbor za knjigo 100 – let slovenske atletike
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9. Imenovanje direktorja Atletske zveze Slovenije. – R. Dobnikar
10. Finančna realizacija 1-11/2020 in Poslovno finančni načrt AZS za l. 2021.
– R. Dobnikar, N. Jeraša
11. Predlogi in pobude članov Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije
12. Razno
Ad. 1
Ugotovitev sklepčnosti 1. 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 10 od 12 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 1. redne seje UO AZS.
R. Dobnikar je predstavil predlagani dnevni red.
Člani UO niso imeli pripomb o dnevnem redu, zato ga je dal na glasovanje.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 1: 9 članov je glasovalo za in 0 proti.
G. Istenič je bil v času glasovanja odsoten.
Sklep št. 1: UO AZS potrjuje predlagani dnevni red 1. redne seje UO AZS.
Ad. 3
Potrditev zapisnika 28. redne seje UO in zapisnika 43. dopisne seje UO.
R. Dobnikar je dejal, da sta bila zapisnika 28. redne in 43. dopisne seje UO potrjena že
na 29. redni seji UO AZS, tako da je novi UO AZS le seznanil s to informacijo.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 2: 9 članov je glasovalo za in 0 proti.
G. Istenič je bil v času glasovanja odsoten.
Sklep št. 2: UO AZS se je seznanil z zapisnikom 28. redne seje UO in zapisnikom 43.
dopisne seje UO.
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Ad. 4
Imenovanje članov Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije na predlog
predsednika Atletske zveze Slovenije.
R. Dobnikar je skladno s statutom za člana UO AZS predlagal predsednika Združenja
atletskih trenerjev Slovenije (ZATS) Uroša Verhovnika in predstavnika Sveta atletov
Slovenije Matijo Kranjca.
R. Dobnikar je nato predlagal, da UO AZS imenuje še 2 dodatna člana UO, in sicer
predsednika Združenja za gorske teke Dušana Papeža in Vojka Arzenška. R. Dobnikar je
dodal, da je dogovorjen z obema, da bosta pridobila dodatnih 33.000 evrov sponzorskih
sredstev na leto. R. Dobnikar je dejal, da bo tretjega člana predlagal na eni izmed
naslednjih sej UO.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 3: 10 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 3: UO AZS imenuje U. Verhovnika (predstavnik trenerjev), Matijo Kranjca
(predstavnik atletov), Dušana Papeža in Vojka Arzenška za člane UO AZS.
Ob 16.16 se je seji pridružil V. Arzenšek.
Ob 16.18 se je seji pridružil O. Batagelj.
Ob 16.20 se je seji pridružil D. Papež.
Ad. 5
Kratka predstavitev članov UO.
Vsi člani UO AZS tako izglasovani na Skupščini kot imenovani na dotični seji so se v
nekaj stavkih predstavili prisotnim.
Ad. 6
Prestavitev statuta, pravilnikov in drugih aktov Atletske zveze Slovenije.
R. Dobnikar je besedo predal v.d. direktorju N. Jeraši, ki je dejal, da so statut, pravilniki
in drugi akti objavljeni na spletni strani AZS ter jih je na kratko predstavil.
P. Feguš je dodal, da je potrebno nekatere pravilnike in akte pregledati in po potrebi
posodobiti.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 4: 13 članov je glasovalo za in 0 proti.
G. Istenič je bil v času glasovanja odsoten.
Sklep št. 4: UO AZS se je seznanil s statutom, pravilniki in drugimi akti AZS.
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Ad. 7
Imenovanje dveh podpredsednikov Atletske zveze Slovenije.
R. Dobnikar je za podpredsednika Atletske zveze Slovenije predlagal P. Feguša in L.
Mesariča.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 5: 14 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 5: UO AZS imenuje P. Feguša in L. Mesariča za podpredsednika AZS.
Ad. 8
Imenovanje stalnih in občasnih delovnih teles AZS.


Strokovni svet Atletske zveze Slovenije

R. Dobnikar je za predsednika Strokovnega sveta (SS) AZS predlagal A. Šobo, za člane
pa Gregorja Cankarja (koordinator reprezentance), Matijo Šestaka (nacionalni trener AZS
za sprint in ovire), prof. dr. Branka Škofa (nacionalni trener AZS za teke), Boštjana
Fridriha (nacionalni trener ASZ za skoke), Lovrenca Umeka (nacionalni trener AZS za
mete), Uroša Verhovnika (pristojen za trenerje, izobraževanje in usposabljanje ter NPŠŠ
in otroško atletiko), Igorja Primca (pristojen za sodelovanje s klubi in institucijami), Alda
Ina Ilešiča (pristojen za nove projekte) in Matijo Kranjca (predstavnik atletov).
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 6: 13 članov je glasovalo za in 0 proti.
G. Istenič je bil v času glasovanja odsoten.
Sklep št. 6: UO AZS imenuje Alberta Šobo za predsednika Strokovnega sveta AZS, za
člane pa Gregorja Cankarja, Matijo Šestaka, prof. dr. Branka Škofa, Boštjana Fridriha,
Lovrenca Umeka, Uroša Verhovnika, Igorja Primca, Alda Ina Ilešiča in Matijo Kranjca.


Tehnično-tekmovalna komisija

R. Dobnikar je za predsednika Tehnično-tekmovalne komisije (Ttk) predlagal dr. Andreja
Udovča, za člane pa Aleša Bezjaka (namestnik predsednika), Benjamina Piškurja,
Andreja Jerička in Nika Muhiča.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 7: 13 članov je glasovalo za in 0 proti.
G. Istenič je bil v času glasovanja odsoten.
Sklep št. 7: UO AZS imenuje dr. Andreja Udovča za predsednika Tehnično-tekmovalne
komisije, za člane pa Aleša Bezjaka (namestnik predsednika), Benjamina Piškurja,
Andreja Jerička in Nika Muhiča.
S potrditvijo sklepa št. 7 je dr. A. Udovč postal član UO AZS in lahko sodeluje pri
nadaljnjem glasovanju.
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Komisija za Statut in akte Atletske zveze Slovenije

R. Dobnikar je za predsednika Komisije za Statut in akte AZS predlagal mag. Primoža
Feguša, za člane pa Ladislava Mesariča (namestnik predsednika), Nika Muhiča, Gregorja
Isteniča in Evo Mustar.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 8: 14 članov je glasovalo za in 0 proti.
G. Istenič je bil v času glasovanja odsoten.
Sklep št. 8: UO AZS imenuje mag. Primoža Feguša za predsednika Komisije za Statut in
akte AZS, za člane pa Ladislava Mesariča (namestnik predsednika), Nika Muhiča, Gregor
Isteniča in Evo Mustar.


Komisija za nagrade in priznanja

R. Dobnikar je za predsednika Komisije za nagrade in priznanja predlagal Matjaža
Sovdata, za člane pa Darjana Murka (namestnik predsednika), Davida Horvata, Mitjo
Butula in Gregorja Goljo.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 9: 14 članov je glasovalo za in 0 proti.
G. Istenič je bil v času glasovanja odsoten.
Sklep št. 9: UO AZS imenuje Matjaža Sovdata za predsednika Komisije za nagrade in
priznanja, za člane pa Darjana Murka, Davida Horvata, Mitjo Butula in Gregorja Goljo.


Komisija za boj proti dopingu

R. Dobnikar je za predsednika Komisije za boj proti dopingu predlagal Aljaža Požesa, za
člana pa Dušana Papeža (namestnik predsednika) in Aleksandro Fortin.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 10: 14 članov je glasovalo za in 0 proti.
G. Istenič je bil v času glasovanja odsoten.
Sklep št. 10: UO AZS imenuje Aljaža Požesa za predsednika Komisije za boj proti
dopingu, za člana pa Dušana Papeža (namestnik predsednika) in Aleksandro Fortin.


Marketinško-poslovni svet

R. Dobnikar je dejal, da je po statutu predsednik tega organa predsednik AZS, za člane
pa je predlagal Gregorja Isteniča (namestnik predsednika), mag. Primoža Feguša in
Antona Nonerja. Zunanje člane bo predsednik predlagal pozneje.
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Glasovanje o predlaganem sklepu št. 11: 15 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 11: UO AZS imenuje Romana Dobnikarja za predsednika Marketinškoposlovnega sveta, za člane pa Gregorja Isteniča (namestnik predsednika), mag. Primoža
Feguša in Antona Nonerja.


Mediacija in arbitraža

R. Dobnikar je za predsednika delovnega telesa Mediacija in arbitraža predlagal Oliverja
Batagelja, za člane pa Mojco Verhovnik (namestnica predsednika), Jana Veljka, Stanka
Renka in Staneta Rozmana.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 12: 15 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 12: UO AZS imenuje Oliverja Batagelja za predsednika delovnega telesa
Mediacije in arbitraže, za člane pa Mojco Verhovnik (namestnica predsednika), Jana
Veljka, Stanka Renka in Staneta Rozmana.


Komisija za registracijo in prestope

R. Dobnikar je za predsednika Komisije za registracijo in prestope predlagal Ladislava
Mesariča, za člane pa mag. Primoža Feguša (namestnik predsednika), Romana
Dobnikarja, Nejca Jerašo in Zdravka Peternelja.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 13: 15 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 12: UO AZS imenuje Ladislava Mesariča za predsednika Komisije za
registracijo in prestope, za člane pa mag. Primoža Feguša (namestnik predsednika),
Romana Dobnikarja, Nejca Jeraša in Zdravka Peternelja.
o

Svetovalno telo za pripravo strategije

R. Dobnikar je za predsednico Svetovalnega telesa za pripravo strategije predlagal Mojco
Verhovnik, za člana pa Ladislava Mesariča in Antona Nonerja.
S. Rozman je ob 17.08 zaradi obveznosti zapustil sejo.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 14: 14 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 14: UO AZS imenuje Mojco Verhovnik za predsednico Svetovalnega telesa za
pripravo strategije, za člana pa Ladislava Mesariča in Antona Nonerja.
o

Svetovalno telo za sodelovanje s članstvom

R. Dobnikar je za predsednika predlagal sebe, za člane pa Staneta Rozmana (namestnik
predsednika), Roka Kocjančiča, Gregorja Goljo in Stanka Renka.
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Glasovanje o predlaganem sklepu št. 15: 14 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 15: UO AZS imenuje Romana Dobnikarja za predsednika Svetovalnega telesa
za sodelovanje s članstvom, za člane pa Staneta Rozmana (namestnik predsednika),
Roka Kocjančiča, Gregorja Goljo in Stanka Renka.
o

Svetovalno telo za strateško komuniciranje

R. Dobnikar je za predsednico Svetovalnega telesa za strateško komuniciranje predlagal
Aleksandro Fortin, za člana pa Petra Kastelica.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 16: 14 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 16: UO AZS imenuje Aleksandro Fortin za predsednico Svetovalnega telesa za
strateško komuniciranje, za člana pa Petra Kastelica.
o

Svetovalno telo za investicije in infrastrukturne projekte

R. Dobnikar je za predsednika Svetovalnega telesa za investicije in infrastrukturne
projekte predlagal Andreja Jerička, za člana pa Črtomirja Špacapana in Srdjana
Djordjevića.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 17: 14 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 17: UO AZS imenuje Andreja Jerička za predsednika Svetovalnega telesa za
investicije in infrastrukturne projekte, za člana pa Črtomirja Špacapana in Srdjana
Djordjevića.
o

Svetovalno telo za razvoj otroške in šolske atletike

R. Dobnikar je za predsednika Svetovalnega telesa za razvoj otroške in šolske atletike
predlagal Antona Nonerja, za člane pa Uroša Verhovnika (namestnik predsednika), Jureta
Rovana, Roka Kocjančiča, Anico Živko in Jolando Čeplak.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 17: 14 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 18: UO imenuje Antona Nonerja za predsednika Svetovalnega telesa za razvoj
otroške in šolske atletike, za člane pa Uroša Verhovnika (namestnik predsednika), Jureta
Rovana, Roka Kocjančiča, Anico Živko in Jolando Čeplak.
o

Svetovalno telo za razvoj
regionalnih tekmovanj

modelov

atletskih

tekmovanj

in

R. Dobnikar je za svojega svetovalca za razvoj modelov atletskih tekmovanj in
regionalnih tekmovanj predlagal Bojana Pogorevca.
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Glasovanje o predlaganem sklepu št. 19: 14 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 19: UO AZS imenuje Bojana Pogorevca za svetovalca predsednika AZS za
razvoj modelov atletskih tekmovanj in regionalnih tekmovanj.
o

Svetovalno telo za sodelovanje z mednarodnimi institucijami

R. Dobnikar je za svojega svetovalca za sodelovanje z mednarodnimi institucijami
predlagal Janeza Aljančiča.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 20: 14 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 20: UO AZS imenuje Janeza Aljančiča za svetovalca predsednika AZS za
sodelovanje z mednarodnimi institucijami.
o

Uredniški odbor za knjigo 100 let slovenske atletike

R. Dobnikar je za predsednika Uredniškega odbora za knjigo 100 let slovenske atletike
predlagal Staneta Rozmana, za člane pa Janeza Aljančiča, Martina Steinerja, Jožeta
Zidarja, Tomaža Jarca in Franca Bohinca. Podporo s strani pisarne bo nudil Peter Kastelic.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 21: 14 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 21: UO AZS imenuje Staneta Rozmana za predsednika Uredniškega odbora za
knjigo 100 let slovenske atletike, za člane pa Janeza Aljančiča, Martina Steinerja, Jožeta
Zidarja, Tomaža Jarca in Franca Bohinca.
R. Dobnikar je članom UO AZS predstavil še združenja, ki delujejo pod okriljem AZS, in
njihove predsednike.
Ad. 9
Imenovanje direktorja Atletske zveze Slovenije.
R. Dobnikar je za direktorja AZS predlagal N. Jerašo, ki je do zdaj opravljal funkcijo
vršilca dolžnosti direktorja. Dodal je, da se je N. Jeraša s preteklim delom izkazal in si
zasluži imenovanje za polni mandat.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 22: 14 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 22: UO AZS imenuje N. Jerašo za direktorja AZS za mandatno obdobje 2021 –
2024 (do 15.1.2025).
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Ad. 10
Finančna realizacija 1-11/2020 in Poslovno finančni načrt AZS za l. 2021.
N. Jeraša je predstavil finančno realizacijo 1-11/2020 in oceno 1-12/2020. Podrobno je
predstavil realizirane posamezne postavke na prihodkovni in odhodkovni strani. Zaključil
je, da bomo leto 2020 ponovno finančno uspešno zaključili.
Nato je predstavil Poslovno finančni načrt AZS za l. 2021. Dejal je, da Poslovno finančni
načrt AZS za leto 2021 oblikovan na osnovi podatkov o realizaciji/oceni preteklega leta in
na podlagi ocenjenih stroškov planiranih aktivnosti v letu 2021. Prav tako so v planu tudi
že finančno upoštevane glavne prioritete iz Nacionalnega razvojnega načrta slovenske
atletike 2021 – 2024, ki smo ga v letu 2020 oblikovali v sodelovanju z Evropsko atletsko
zvezo (EA). Nato je podrobno predstavil posamezne postavke na prihodkovni in
odhodkovni strani.
G. Istenič je sejo zapustil ob 17.30.
M. Verhovnik je sejo zapustila ob 17.40.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 23: 12 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 23: UO AZS se je seznanil s finančno realizacijo 1-11/2020, oceno 1-12/2020
in sprejme Poslovno finančni načrt AZS za l. 2021.
Ad. 11
Predlogi in pobude članov Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.
A. Šoba je izpostavil problem, ki je nastal zaradi vladnih ukrepov povezano z epidemijo
koronavirusa, ki omejuje treninge in tekmovanja mlajšim kategorijam. Predlog, s katerim
sta se strinjala tudi M. Sovdat in N. Muhič je, da bi tudi atletom in atletinjam letnik 2006
omogočili nastop na prihajajočih tekmovanjih.
Sledila je razprava.
V. Arzenšek je sejo zapustil ob 18.16.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 24: 10 članov je glasovalo za, 0 proti, dr. A. Udovč
se je vzdržal.
Sklep št. 24: UO AZS se strinja, da se poišče možnost, da na dvoranskih članskih
tekmovanjih nastopijo tudi atleti in atletinje letnik 2006.
M. Sovdat je nato izpostavil problematiko izobraževanja sodnikov (štarterji).
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Ad. 12
Razno
Pod točko razno ni bilo razprave.
Seja se je zaključila ob 18.25.

Zapisnikar: Peter Kastelic

Predsednik AZS:
Roman Dobnikar
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