ZAPISNIK
8. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je potekala v sejni sobi AZS,
Letališka cesta 33 c, Ljubljana, v sredo, 29. septembra 2021, ob 17.00 uri.
Prisotni: Roman Dobnikar, mag. Primož Feguš, Ladislav Mesarič, Oliver Batagelj, Stane
Rozman, Albert Šoba, Niko Muhič, Anton Noner, Matjaž Sovdat, Aleksandra Fortin, dr. Andrej
Udovč, Uroš Verhovnik, Mojca Verhovnik.
Opravičeno odsotni: Vojko Arzenšek, Gregor Istenič, Matija Kranjc, Dušan Papež.
Zaposleni pisarne Atletske zveze Slovenije: Nejc Jeraša, Gregor Japelj.
Ostali prisotni: Janez Aljančič, Luka Cmok.

Predlog dnevnega reda:
1. Ugotovitev sklepčnosti 8. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije. – R.
Dobnikar
2. Potrditev dnevnega reda 8. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije. –
R. Dobnikar
3. Potrditev zapisnikov 7. redne in 19. dopisne seje Upravnega odbora Atletske zveze
Slovenije. - R. Dobnikar
4. Kriteriji in pravila za izbor atleta/atletinje leta. - N. Jeraša, P. Feguš
5. Pravilnik o registraciji in prestopih atletov in atletinj. - N. Jeraša, P. Feguš
6. Strategija Atletske zveze Slovenije 2022 – 2032. – R. Dobnikar, N. Jeraša,
M. Verhovnik
7. Program nacionalnih panožnih športnih šol – nadomestni razpis zaradi odpovedi Tine
Jurčak. - N. Jeraša
8. Kandidatura Toma Šarfa za generalnega sekretarja pri Mednarodni zvezi za gorske teke.
– R. Dobnikar
9. Predlogi in pobude članov Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.
10. Razno
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Ad. 1
Ugotovitev sklepčnosti 8. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.
Predsedujoči je ugotovil, da je ob začetku seje prisotnih 11 od 17 članov UO AZS. Skladno s 36.
členom Poslovnika o delu Upravnega odbora je UO AZS sklepčen in veljavno odloča.
Ad. 2
Potrditev dnevnega reda 8. 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. 95: 11 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI.
Sklep št. 95: UO AZS potrjuje predlagani dnevni red 8. redne seje UO AZS.
Ad. 3
Potrditev zapisnikov 7. redne in 19. dopisne seje Upravnega odbora Atletske zveze
Slovenije.
Pripomb na zapisnika 7. redne in 19. dopisne seje ni bilo, zato je dal R. Dobnikar zapisnika na
glasovanje.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 96: 11 članov je glasovalo ZA predlagani sklep, 0 PROTI.
Sklep št. 96: UO AZS potrjuje zapisnike 7. redne in 19. dopisne seje Upravnega odbora Atletske
zveze Slovenije.
Ad. 4
Kriteriji in pravila za izbor atleta/atletinje leta.
Ob 17.11 se je seji pridružil O. Batagelj
L. Mesarič je predstavil postopek priprave sprememb Kriterijev in pravil za izbor atleta/atletinje
leta. Dejal je, da smo na klube najprej poslali poziv, da predlagajo predloge za spremembo
kriterijev. Do roka so prišle tri pobude, ki jih je delovna skupina obravnavala in nato pripravila
predlog sprememb. Delovna skupina je bila mnenja, da je obstoječi pravilnik v osnovi dober in
predstavil predlagane spremembe pravilnika. Dejal je, da so bila enotnega mnenja, da mora
glasovanje ostati v takšni obliki kot je in da ne sme biti to samo matematični izračun. Prav tako
je delovna skupina poslala predlog sprememb v obravnavo na Komisijo za statut in akte, ki je
predlog tudi sprejela.
R. Dobnikar je mnenja, da moramo absolutno ohraniti glasovanje za izbor atleta/atletinje leta in
je odločno proti matematičnem izračunu.
Sledila je razprava, kjer so A. Noner, A. Šoba, O. Batagelj, M. Sovdat, S. Rozman in N. Jeraša
razpravljali o morebitnih dodatnih kriterijih. N. Jeraša pojasnil, da je delovna skupina v kategoriji
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pionirjev U16 dodala dodaten kriterij in sicer najboljši rezultat v sezoni v disciplini, kjer
atlet/atletinja izpolnil pogoj za uvrstitev na kandidacijsko listo.
M. Sovdat je še pojasnil, da je delovna skupina spremenila ime kategorije »člani« v »absolutno«,
saj gre pri tej kategoriji za absolutno najboljšega atleta/atletinjo.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 97: 12 članov glasovalo ZA, 0 PROTI.
Sklep št. 97: UO AZS sprejme dopolnitev Kriterijev in pravil za izbor atleta/atletinje leta.
Ad. 5
Pravilnik o registraciji in prestopih atletov in atletinj.
P. Feguš in N. Jeraša sta na kratko pojasnila, da je bil Pravilnik o registraciji in prestopih atletov
in atletinj usklajen z Zakonom o športu. Pravilnik je nastal že lansko leto, vendar pred volitvami
ni šel v obravnavo in sprejem na UO AZS. Sedaj je bil ponovno pregledan in korigiran v nekaj
točkah. Pravilnik je obravnavala tudi Komisija za statut in akte, ki predlaga UO AZS, da ga
sprejme.
S. Rozmana je zanimalo, če pravilnik spet omogoča prost pretok atletov in atletinj med letom.
N. Jeraša pojasnil, da se lahko prestopa samo med rednim in izrednim prestopnim rokom. Lahko
pa UO AZS v izjemnih okoliščinah odloča o izrednem prestopu.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 98: 12 članov glasovalo ZA, 0 PROTI.
Sklep št. 98: UO AZS sprejme Pravilnik o registraciji in prestopih atletov in atletinj.
Ad. 6
Strategija Atletske zveze Slovenije 2022 – 2032.
Točka je bila obravnavana po točki Razno.
M. Verhovnik je predstavila časovnico, področja in predlagane odgovorne osebe za pripravo
strategije slovenske atletike v obdobju 2022 – 2032.
Sledila je razprava, v kateri so člani UO AZS ocenili, da je predstavljena časovnica nekoliko
preveč optimistična, zato predlagajo, da bi bila končna strategija pripravljena in sprejeta do
1.5.2022.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 99: 13 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI.
Sklep št. 99: UO AZS sprejme določitev področij, odgovorne osebe in časovnico vezano na
pripravo strategije AZS za obdobje 2022 – 2032.
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Ad. 7
Program nacionalnih panožnih športnih šol – nadomestni razpis zaradi odpovedi Tine
Jurčak.
N. Jeraša je UO AZS obvestil, da ga je Tina Jurčak obvestila, da odpoveduje pogodbo o zaposlitvi
kot trenerka v programu NPŠŠ, ker je dobila novo zaposlitev v šoli. Ministrstvo je bilo o odpovedi
pogodbe že obveščeno in nam je dalo dva meseca časa, da izberemo nadomestnega kandidata,
ki bo prevzel in nadaljeval nemoten trenažni proces atletov in atletinj, ki so vključeni v program
NPŠŠ na lokaciji atletskega stadiona Kladivar v Celju. Nato je predstavil tudi postopek razpisa in
izbora nadomestnega kandidata.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 100: 12 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI.
Sklep št. 100: UO AZS se je seznanil z odpovedjo trenerke NPŠŠ T. Jurčak in postopkom
nadomestnega razpisa za program NPŠŠ.
Ad. 8
Kandidatura Toma Šarfa za generalnega sekretarja pri Mednarodni zvezi za gorske
teke.
Ob 17:32 se je seji pridružil Niko Muhič
R. Dobnikar je predstavil kandidaturo Toma Šarfa za generalnega sekretarja pri Mednarodni
zvezi za gorske teke. Dejal je, da je T. Šarf dober kandidat in da ima veliko možnosti za ponovno
izvolitev. Zato je predlagal, da UO AZS podpre njegovo kandidaturo.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 101: 13 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI.
Sklep št. 101: Upravni odbor AZS daje podporo kandidaturi Toma Šarfa za generalnega
sekretarja pri Mednarodni zvezi za gorske teke.
Ad. 9
Predlogi in pobude članov Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije
S. Rozman je ponovno podal pobudo, da se rekordi v starostni kategoriji mlajših članov popravijo
tako, da bi se upoštevalo tudi dosežene rezultate iz obdobja, preden je AZS začela voditi rekorde
v kategoriji mlajših članov. Predlagal je tudi, da se za rekorde mlajših članov upoštevajo tudi
rezultati, ki so jih dosegli atleti in atletinje iz mlajših kategorij.
A. Udovč je pojasnil, da AZS vodi rekorde od takrat, ko se je uvedla kategorija mlajših članov.
Dejal je, da bo Tehnično-tekmovalna komisija še enkrat preučila možnost priznanja rekordov, ki
so nastali pred uvedbo kategorije mlajših članov.
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Ad. 10
Razno
R. Dobnikar je seznanil UO AZS, da je G. Istenič dne 1.9.2021 odstopil iz vseh delovnih teles, v
katere je bil imenovan, in sicer iz Komisije za statut in akte ter iz Marketinško poslovnega sveta
AZS.
Glasovanje o predlaganem sklepu: 13 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI.
Sklep št. 102: Upravni odbor AZS se je seznanil z odstopom G. Isteniča iz Komisije za statut in
akte ter iz Marketinško poslovnega sveta AZS.
N. Jeraša je UO AZS seznanil z dopisom G. Isteniča z dne 29.9.2021. Dejal je, da je bil dopis že
poslan v vednost tudi vsem članom UO in NO AZS.
Sledila je razprava, kjer so se člani UO AZS strinjali, da mora direktor izvrševati naloge, ki mu
jih dodeli predsednik AZS, UO AZS ali Skupščina AZS, ni pa dolžan izpolnjevati zahtev
posameznih članov UO AZS. Prav tako posamezni član UO AZS ne more zahtevati poročil od
predsednikov delovnih teles (npr. Strokovnega sveta), to pa lahko na njegov predlog zahteva
UO AZS.
Glasovanje o predlaganem sklepu: 13 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI.
Sklep št. 103: UO AZS zavrne zahtevo g. Isteniča poslano po e-pošti dne 29.9.2021 z
obrazložitvijo, da direktor AZS skladno z 36. členom Statuta AZS skrbi za izvajanje sklepov
Skupščine, Upravnega odbora in predsednika AZS ter ne posameznih članov Upravnega odbora
AZS.
M. Sovdat je pohvalil aktivnosti glede dvorane v Novi Gorici. Zanimalo ga je, kaj so se dogovorili.
R. Dobnikar je pojasnil, da so bili pogovori zelo konstruktivni. Dvorana v Šempetru se bo znova
začela uporabljati za atletske namene, saj ima lokalna skupnost interes, da se v njej izvajajo
tudi tekmovanja. Dejal je, da se tudi v Novi Gorici pripravlja projekt ravne atletske dvorane na
nasprotni strani od glavne tribune.
Seja se je zaključila ob 18:13
Zapisnikar: G. Japelj
Predsednik AZS
Roman Dobnikar
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