
  

Z A P I S N I K 

 
 
 

4.dopisne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je potekala od ponedeljka, 

22. februarja 2021, od 15:40, do torka, 23. februarja 2021, do 15:40. 

 

Vabljeni k glasovanju: člani Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.  

 

Ostali obveščeni: predsednik Nadzornega odbora Atletske zveze Slovenije. 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev reprezentance za Evropsko prvenstvo v dvorani za člane in članice, 4.3 – 

7.3.2021, Torun (POL). 

2. Usposabljanje Strokovni delavec 1 in 2 – vrednotenje in upoštevanje predhodno 

pridobljenih kompetenc. 

 

 

Ad 1: Potrditev reprezentance za Evropsko prvenstvo v dvorani za člane in 

članice, 4.3 – 7.3.2021, Torun (POL). 

 

Obrazložitev predloga sklepa št. 33: 

 

Strokovni svet Atletske zveze Slovenije (SS AZS) je včeraj po zaključku Balkanskega 

prvenstva v dvorani za člane in članice na seji SS AZS obravnaval in sestavil predlog 

reprezentance za omenjeno tekmovanje.  

 

V reprezentanco so se uvrstili vsi prijavljeni atleti in atletinje z doseženimi normami, razen 

Jure Grkman, ki se je nastopu odpovedal in tako prepustil mesto v reprezentanci Gregorju 

Grahovcu. Skladno s sprejetim dokumentom Merila 2021 so bili v reprezentanco predlagani 

tudi atleti in atletinje brez dosežene norme in so dosegli rezultat nad 1050 točk po WA 

tablicah (označeni z *). Gre za atlete in atletinje, ki jim je malo manjkalo do izpolnitve 

norme ali nastopajo v disciplinah, kjer nimamo nobenega atleta ali atletinje z doseženo 

normo. O morebitnem nastopu omenjenih atletov in atletinj brez doseženih norm bo 

odločal delegat tekmovanja. 

 

SS AZS predlaga Upravnemu odboru Atletske zveze Slovenije (UO AZS), da potrdi predlog 

sestave reprezentance za Evropsko prvenstvo v dvorani za člane in članice, ki bo potekalo 

4.3 – 7.3.2021 v Torunu (POL). 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 33: 16 članov je glasovalo ZA predlagani sklep:    

g. Roman Dobnikar (22.2. ob 15:54), mag. Primož Feguš (22.2. ob 15:51), g. Ladislav 

Mesarič (22.2. ob 18.53), g. Istenič Gregor (23.2. ob 12:53), g. Stane Rozman (22.2. ob 

18:08), g. Anton Noner (23.2. ob 12:58), g. Uroš Verhovnik (22.2. ob 17:12), g. Dušan 

Papež (23.2. ob 14:36), g. Albert Šoba (22.2. ob 17:28), g. Mojca Verhovnik (22.2. ob 

17:26), g. Aleksandra Fortin (23.2. ob 8:18), g. Niko Muhič (22.2. ob 16:42), g. Matjaž 

Sovdat (22.2. ob 19:39), g. Vojko Arzenšek (22.2. ob 18.09 in 23.2. ob 9:31), g. Oliver 

Batagelj (23.2. ob 13.23), g. Matija Kranjc (23.2. ob 9.42); 1 član ni glasoval: dr. Andrej 

Udovč. 

 

 
 



  

 

Sklep št. 33: UO AZS potrdi sestavo reprezentance za Evropsko prvenstvo v dvorani za 

člane in članice, ki bo potekalo 4.3 – 7.3.2021 v Torunu (POL). 

 

 

 

Ad 2: Usposabljanje Strokovni delavec 1 in 2 – vrednotenje in upoštevanje 

predhodno pridobljenih kompetenc. 

 

Obrazložitev predloga sklepa št. 34: 

 

V sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije (OKS) pravkar poteka brezplačno 

usposabljanje za naziv Strokovni delavec 1, športno treniranje, ATLETIKA – KROS, 

ATLETIKA – STADIONSKA, ATLETIKA – GORSKI TEK, ATLETIKA – CESTNI TEK. Kandidati, 

ki so se prijavili na omenjeno usposabljanje, so na AZS poslali prošnjo oz. vlogo z dokazili 

za upoštevanje predhodno pridobljenih kompetenc. Glede vrednotenja predhodno 

pridobljenih kompetenc kandidatov, ki se prijavljajo na usposabljanja AZS, smo s strani 

OKS-a prejeli povzetek postopka: 

 

1. Vložitev predloga za upoštevanje predhodno pridobljenih kompetenc 

Kandidat posreduje pisno vlogo za upoštevanje predhodno pridobljenih kompetenc. Vlogi 

priloži listine, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje, in ki omogočajo primerjavo s 

kompetencami, pridobljenimi s programom usposabljanja (predmetnik in obseg vsebin, 

dokazila o usvojenih znanjih in veščinah, in podobno). 

 

2. Upoštevanje predhodno pridobljenih kompetenc 

Zveza je dolžna osebi, ki uveljavlja predhodno pridobljene kompetence, priznati 

kompetence, ki po vsebini ustrezajo učnim vsebinam predmetov v programu 

usposabljanja, katerih izvajalec je, in so bile pridobljene v drugih programih usposabljanj 

ustrezne stopnje oziroma v drugih oblikah formalnega ali neformalnega izobraževanja 

oziroma usposabljanja.  

Del tečaja z obveznimi vsebinami, ki ga je kandidat uspešno opravil na prvi oziroma drugi 

stopnji programa usposabljanja, se opravlja samo enkrat in ga kandidatu pri prehodu med 

različnimi programi usposabljanj iste stopnje ni potrebno ponovno opravljati. 

 

2.1 postopek s predlogom za upoštevanje že pridobljenih kompetenc 

 

Pri presoji predhodno pridobljenih kompetenc mora zveza upoštevati naslednja 

merila: 

- ustreznost izpolnjevanja pogojev za pristop v različne oblike formalnega in 

neformalnega izobraževanja oziroma usposabljanja (zahtevana predhodna 

starost in izobrazba za vključitev v izobraževanje oziroma usposabljanje), 

- ustreznost trajanja izobraževanja oziroma usposabljanja (število ur 

predhodnega izobraževanja oziroma usposabljanja glede na obseg predmeta), 

pri katerem se obveznost priznava, 

- ustreznost vsebine izobraževanja oziroma usposabljanja, glede na vsebino 

predmeta, pri katerem se vsebina priznava. 



  

Zveza odloči, katera vsebina in obseg obveznosti oziroma znanj se kandidatu priznajo, ter 

katero vsebino in obseg obveznosti oziroma znanj mora kandidat še izkazati, da se mu 

prizna usposobljenost glede na program usposabljanja. Zveza lahko prizna kandidatu 

kompetence po programu usposabljanja v celoti, le delno ali pa ne upošteva predhodno 

pridobljene kompetence.  

 

Direktor AZS N. Jeraša predlaga, da UO AZS sprejme sklep o upoštevanju predhodno 

pridobljenih kompetenc. Kandidatom se bodo na podlagi dokazil priznale tiste predhodno 

pridobljene kompetence, ki so po vsebini in obsegu identične našemu programu 

usposabljanja za naziv Strokovni delavec 1 in 2, športno treniranje, ATLETIKA – KROS, 

ATLETIKA – STADIONSKA, ATLETIKA – GORSKI TEK, ATLETIKA – CESTNI TEK. 

 

Za lažjo predstavo je v gradivu priloženo potrdilo Fakultete za šport o opravljenem tečaju 

obveznih za program usposabljanja v športu 1. stopnje, na podlagi katerega se bo 

kandidatu upoštevale predhodne pridobljene kompetence.  

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 34: 16 članov je glasovalo ZA predlagani sklep:    

g. Roman Dobnikar (22.2. ob 15:54), mag. Primož Feguš (22.2. ob 15:51), g. Ladislav 

Mesarič (22.2. ob 18.53), g. Istenič Gregor (23.2. ob 12:53), g. Stane Rozman (22.2. ob 

18:08), g. Anton Noner (23.2. ob 12:58), g. Uroš Verhovnik (22.2. ob 17:12), g. Dušan 

Papež (23.2. ob 14:36), g. Albert Šoba (22.2. ob 17:28), g. Mojca Verhovnik (22.2. ob 

17:26), g. Aleksandra Fortin (23.2. ob 8:18), g. Niko Muhič (22.2. ob 16:42), g. Matjaž 

Sovdat (22.2. ob 19:39), g. Vojko Arzenšek (22.2. ob 18.09 in 23.2. ob 9:31), g. Oliver 

Batagelj (23.2. ob 13.23), g. Matija Kranjc (23.2. ob 9.42); 1 član ni glasoval: dr. Andrej 

Udovč. 

 
 

Sklep št. 34: UO AZS sprejme sklep o upoštevanju predhodno pridobljenih kompetenc. 

Kandidatom se bodo na podlagi dokazil priznale tiste predhodno pridobljene kompetence, 

ki so po vsebini in obsegu identične našemu programu usposabljanja za naziv Strokovni 

delavec 1 in 2, športno treniranje, ATLETIKA – KROS, ATLETIKA – STADIONSKA, ATLETIKA 

– GORSKI TEK, ATLETIKA – CESTNI TEK. 

 

 
 

 

 

Seja se je zaključila 23. februarja 2021 ob 15:40. 

 

 

 

Zapisal Nejc Jeraša.  


