ZAPISNIK
19. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek, 7.
novembra 2019 ob 16:30 uri, v prostorih Atletske zveze Slovenije (Letališka cesta 33 C,
Ljubljana).
Prisotni: dr. Marjan Hudej, Stane Rozman, Črtomir Špacapan, Vladimir Kevo, Albert
Šoba, dr. Boris Dular, Dušan Prezelj, Dušan Papež, Tomo Šarf, dr. Andrej Udovč, Uroš
Verhovnik, Anton Noner, Primož Feguš.
Opravičeno odsotni: Roman, Dobnikar, Aleš Cantarutti, Dušan Olaj, Marjan Štimec.
Zaposleni pisarne Atletske zveze Slovenije: Nejc Jeraša, Marija Šestak.
Ostali prisotni: Janez Aljančič, Gregor Istenič, Darjo Pungartnik.

Predlog dnevnega reda:
1. Ugotovitev sklepčnosti 19. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije
(UO AZS). – M. Hudej
2. Potrditev dnevnega reda 19. redne seje UO AZS. – M. Hudej
3. Potrditev Zapisnika 18. redne seje UO in zapisnikov 28., 29. in 30. dopisne seje
UO. – M. Hudej
4. Razprava o finančni realizaciji 1-10 2019, pregled črpanja sredstev MIZŠ in FŠO in
razprava po področjih: SS, TtK, MPS za l. 2019. – M. Hudej, N. Jeraša, vodje
posameznih področij, člani UO
5. Javni razpis Fundacije za šport – pregled prijavljenih programov. – N. Jeraša
6. Potrditev predloga za priznanja in plakete 2019. – S. Rozman
7. Potrditev nagrade za bronasto medaljo M. Šestak iz SP v Osaki 2007.- M. Hudej
8. Potrditev poslovnega sodelovanja z G. Japljom. – N. Jeraša
9. Sprejem AK Radlje in ŠD Tekači Vipavske doline v članstvo AZS. – T. Šarf, N.
Jeraša
10. Poročilo iz SP v Dohi. – V. Kevo, Č. Špacapan, M. Hudej, P. Feguš
11. Poročilo iz Konvencije Evropske atletske zveze. – N. Jeraša
12. Določitev vsebine in aktivnosti v zvezi s 100. obletnico atletike v Sloveniji. – M.
Hudej, S. Rozman, N. Jeraša
13. Poročilo o delu Nadzornega odbora Atletske zveze Slovenije. – G. Istenič
14. Predlogi in pobude članov Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.
15. Razno.
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Ad. 1
Ugotovitev sklepčnosti 18. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze
Slovenije (UO AZS)
Podpredsednik M. Hudej je pozdravil člane UO in ostale prisotne. Ugotovil je, da je ob
začetku seje prisotnih 12 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. 2
Potrditev dnevnega reda 19. redne seje UO AZS
M. Hudej je predstavil predlagani dnevni red.
Člani UO niso imeli pripomb o dnevnem redu, zato ga je dal na glasovanje.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 245: 12 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 245: UO AZS potrjuje predlagani dnevni red 19. redne seje UO AZS.
Ad. 3
Potrditev Zapisnika 18. redne seje UO in zapisnika 28., 29. in 30. dopisne seje
UO. – R. Dobnikar
M. Hudej je dal v potrditev zapisnika 18. redne in 27., 28. in 30. dopisne seje UO.
G. Istenič je imel pripombo na zapisnik 30. dopisne seje Upravnega odbora, kjer so člani
UO potrjevali reprezentanco za peteroboj reprezentanc U16 (nastop Line Keder izven
konkurence), ki je potekal na Ptuju. Opozoril je člane UO, da morajo strokovne službe
izvajati dopisne seje v skladu pravilniki AZS. Opozoril je na nepravilnosti pri sklicu in
zapisniku seje SS.
A. Šoba je izrazil nestrinjanje z sklepom Strokovnega sveta, da se Lini Keder ne dovoli
nastop izven konkurence na omenjenem tekmovanju, ker je bila v preteklosti praksa, da
se atletom odobrijo nastopi izven konkurence.
U. Verhovnik je dejal, da se pri zapisniku 18. redne seje UO naredi manjši popravek pri
10. točki, kjer je predstavljal poročilo ZATS vezano na nov sistem usposabljanja
trenerjev. Stavek: »Uporabili bomo točkovni sistem« se dopolni v stavek: »Uporabili
bomo tudi točkovni sistem«.
D. Prezelj je predlagal popravek sklepa št. 244 in sicer, da UO ne soglaša, ampak
imenuje reprezentanco.
Ostali člani UO niso imeli pripomb na zapisnike, zato jih je dal dr. M. Hudej na
glasovanje.
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Glasovanje o predlaganem sklepu št. 246: 12 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 246: UO AZS potrjuje Zapisnik 18. redne seje UO in zapisnik 27., 28. in 30.
dopisne seje UO s prej omenjenimi popravki.
Ad. 4
Razprava o finančni realizaciji 1-10 2019, pregled črpanja sredstev MIZŠ in FŠO
in razprava po področjih: SS, TtK, MPS za l. 2019
N. Jeraša je predstavil podatke o finančni realizaciji in opozoril, da so v gradivu podatki o
realizaciji vključno do 25.10.2019. Dejal je, da do omenjenega datuma znašajo skupni
prihodki 820.000€, kar je 76% realiziranih prihodkov. Predstavil je prihodke in odhodke
po posameznih segmentih. Povedal je, da je zadnji rok za oddajo vseh zahtevkov na
MIZŠ 20.11.2019. Zagotovil je, da bo AZS v celoti počrpala vsa dodeljena sredstva, še
cca 90.000 €. Dejal je, da bo atletom in trenerjem v naslednjem tednu skladno s
pogodbami nakazan še zadnji, 6. obrok. Prav tako bo AZS vsem atletom, ki še niso
izkoristili vseh dni pripadajočih priprav, te na podlagi predloženih ustreznih dokazil
izplačala. Ocenil je, da bo ta vrednost znašala približno 21.000 €. Izpostavil je, da je na
razpolago še nekaj sredstev za priprave mladinskih selekcij. Članom UO je predlagal, da
se vsem atletom, ki so nastopili na OFEM-u v Bakuju odobrijo dodatna sredstva, in sicer
dodatnih 7 dni priprav. Zaključil je, da zveza posluje stabilno in pozitivno.
G. Istenič je predlagal, da se na seznam za dodatna sredstva uvrstijo tudi atleti, ki so
nastopili na lanskih mladinskih olimpijskih igrah v Buenos Airesu.
A. Udovč je predstavil koledar za leto 2020 in povedal, da je enakega obsega, kot je bil v
letošnjem letu. Člane UO je seznanil, da je Ekipno Prvenstvo Slovenije U16 zamenjano z
Atletskim pokalom Slovenije U16. Razlog za spremembo je, da pokalna tekmovanja
prinašajo kategorizacijo pri OKS, ekipna ne. Novost v koledarju je tudi Prvenstvo
Slovenije na 100km na cesti in dvodnevno Prvenstvo Slovenije za člane in članice v
dvorani.
V. Kevo je opozoril na težavo s termini pri meddržavnih srečanjih in da obstaja možnost
nenastopa na četveroboju U20 (termin sovpada z maturo) in U23 (isti termin kot APS).
Člane UO je zaprosil, da razmislijo o odločitvi nadaljevanja udeležbe na meddržavnih
srečanjih in resnejši vključitvi v tekmovanja Balkanske atletske zveze. Člane UO je
seznanil o možnosti izvedbe dvoranskega troboja Slovenija-Srbija-Hrvaška v januarju
2020.
D. Prezelj je prosil člane Ttk, da razmislijo o uvedbi tekmovanj med tednom, ker so
vikendi prezasedeni.
M. Hudej je dal na glasovanje naslednja sklepa.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 247: 12 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 247: UO AZS se je seznanil s finančno realizacijo 1-10/2019, črpanjem
sredstev MIZŠ in koledarjem atletskih tekmovanj za leto 2020.
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Glasovanje o predlaganem sklepu št. 248: 12 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 248: UO AZS sprejme predlog, da se atletom udeležencem OFEM 2019 in
Olimpijskih iger za mlade 2018 odobri dodatnih 7 dni priprav.
Ad. 5
Javni razpis Fundacije za šport – pregled prijavljenih programov
N. Jeraša je predstavil potek prijave na javni razpis Fundacije za šport in povedal, da je
rok za prijavo 11.11.2019. Člane UO je seznanil, da se bo AZS prijavila za sredstva na
področjih D1, D2, D3, D4 in Z. Kandidirali bomo z enakimi oz. podobnimi programi kot
lansko leto, dodatno bomo prijavili aktivnosti vezane na 100-letnico slovenske atletike.
Dejal je, da sta programa za prijavo na področju D1 in D2 že pripravljena, kar
predstavlja približno 95 % vseh sredstev, ki jih AZS prejme od fundacije. Zaključil je, da
bodo projekti za ostala področja (D3, D4 in Z) pripravljeni do zaključka tedna.
Seji se je ob 16.45 pridružil Primož Feguš.
D. Prezelj je seznanil člane UO, da je na fundaciji za leto 2020 na razpolago 10% več
sredstev, kot jih je bilo v letošnjem letu. Predlagal je, da se preverijo možnosti
kandidature za projekte, ki so nanašajo na šport za starejše in prijavljanje na projekte
skupaj s klubi in društvi – skupni projekti.
N. Jeraša je odgovoril, da bomo na področju D3 skupaj s klubi kandidirali na 2 projektih,
in sicer s projektom Vsi tečemo in Otroška atletika v mestnih središčih.
Č. Špacapan je opozoril, da bi AZS v primeru prijavljanja več projektov potrebovala tudi
več zaposlenih.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 249: 13 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 249: UO AZS se je seznanil s prijavo na javni razpis FŠO.

Ad. 6
Potrditev predloga za priznanja in plakete 2019
S. Rozman je kot predsednik Komisije za nagrade in priznanja predstavil predlog za
priznanja in plakete za leto 2019. Dejal je, da je vsako leto slab odziv s strani klubov in
nagrade ne prejmejo vsi, ki bi si jo mogoče zaslužili.
A.Šoba je izpostavil, da AD Mass ni poslal predloga za svoje člane za letošnja priznanja
AZS, ker nima evidence, kdo iz Mass-a je v preteklosti že prejel kakšno priznanje.
B.Dular je dejal, da ta seznam zagotovo obstaja in ga je potrebno samo poslati klubom
ali ga objaviti na spletni strain AZS.
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G. Istenič je povedal, da bi v morali prihodnje tudi kandidirati mlade slovenske atlete za
nagrade Evropskega Olimpijskega komiteja.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 250: 13 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 250: UO AZS sprejme predlog za priznanja in plakete za leto 2019.
Ad. 7
Potrditev nagrade M. Šestak za bronasto medaljo iz SP v Osaki 2007
M. Hudej je predstavil predlog za nagrado Mariji Šestak, ki je na Svetovnem prvenstvu v
Dohi prejela kolajno iz Svetovnega prvenstva iz Osake iz leta 2007. Predlog nagrade je
polna nagrada po pravilniku AZS – 6.000 €.
U. Verhovnik je opozoril, da je v pravilniku predvidena nagrada tudi za trenerja, in sicer
50% zneska, ki je predviden za atletinjo – 3.000 €.
A. Šoba se je strinjal s predlogom U. Verhovnika in povedal, da je ta nagrada tudi
priznanje za dosežen uspeh in ne bi bilo korektno, da se pozabi na trenerja.
B. Dular je mnenja, da bi se v tem primeru moramo ravnati po pravilniku in izplačati
polno nagrado za atletinjo in trenerja.
A.Noner je opozoril, da je potrebno posodobiti pravilnik, ker obstaja možnost, da bomo v
prihodnosti imeli še kakšen podoben primer. Povedal je, da razume predlog o nižjem
znesku, ker bi v primeru dosežene kolajne takoj na tekmovanju tudi AZS lahko pridobila
več finančnih sredstev, po 12. letih pa zveza zaradi te kolajne zagotovo ne bo dobila
dodatnih sredstev.
Po razpravi je dal M. Hudej najprej na glasovanje prvoten predlog sklepa: UO AZS odobri
nagrado M. Šestak za osvojeno bronasto medaljo iz SP v Osaki 2007 v višini 6.000 €.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 251: 5 članov je glasovalo za in 8 proti.
Sklep ni bil sprejet, zato je dal predsedujoči na glasovanje predlog U. Verhovnika, da se
v skladu s pravilnikom o nagradah atletinji Mariji Šestak izplača nagrada za osvojeno
bronasto kolajno iz Svetovnega prvenstva 2007 v Osaki v višini 6.000 €, trenerju Matiji
Šestaku se izplača nagrada v višini 3.000€.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 251: 8 članov je glasovalo za, 4 proti in 1 član se
je vzdržal.
Sklep št. 251: UO AZS potrdi nagrado M. Šestak za osvojeno bronasto medaljo iz SP v
Osaki 2007 v višini 6.000€ in trenerju Matiji Šestaku v višini 3.000€.
N. Jeraša je seznanil člane UO, da sta bili na AZS naslovljeni 2 prošnji, in sicer prošnja T.
Šutej za pomoč pri sofinanciranju nakupa novih palic in prošnja M. Kranjca za povrnitev
stroškov izpada prihodka zaradi udeležbe na SP v Dohi.
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M. Šestak je vsem prisotnim razdelila kopije prošenj. Sledila je razprava.
Na podlagi razprave je M. Hudej predlagal, da se najprej glasuje o prošnji Tine Šutej.
Predlog sklepa: UO AZS odobri Tini Šutej sredstva za sofinanciranje nakupa novih palic v
višini 2.000 €.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 252: 13 članov je glasovalo za, 0 proti.
Sklep št. 252: UO AZS odobri Tini Šutej sredstva za sofinanciranje nakupa novih palic v
višini 2.000 €.
M Hudej je nato dal na glasovanje prošnjo M. Kranjca za povrnitev stroškov izpada
prihodka zaradi udeležbe na SP v Dohi. Predlog sklepa: UO AZS odobri M. Kranjcu
sredstva v višini 300 € zaradi izpada prihodka zaradi udeležbe na SP v Dohi.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 253: 0 članov je glasovalo za, 13 proti.
Sklep ni bil sprejet, zato se prošnji M. Kranjca ne ugodi.
Sklep št. 253: UO AZS ne odobri M. Kranjcu sredstva v višini 300 € zaradi izpada
prihodka zaradi udeležbe na SP v Dohi.
Ad. 8
Potrditev poslovnega sodelovanja z G. Japljem
N. Jeraša je predstavil sodelovanje z novim zunanjih sodelavcem, ki je prevzel delovne
naloge Zdravka Peternelja. Povedal je, da je opravil razgovore s tremi kandidati in se
odločil za Gregorja Japlja. Gregor prihaja iz AD Kronos in tako že pozna tekmovalni kot
tudi informacijski siszem AZS. Zaradi tega se je lahko hitro vključil in pripomogel, da
delo pisarne poteka nemoteno dalje.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 254: 13 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 254: UO AZS potrdi poslovno sodelovanje z G. Japljem.
Ad. 9
Sprejem AK Radlje in ŠD Tekači Vipavske doline v članstvo AZS
T. Šarf je podal informacijo, da sta kluba oddala vlogo za članstvo. Komisija za
registracije in prestope nima zadržkov in predlaga, da se oba sprejmeta v članstvo AZS.
B. Dular je opozoril, da ŠD Tekači Vipavske doline nimajo popolno dokumentacijo manjka namreč še odločba iz upravne enote. Povedal je, da se strinja s sprejemom v
članstvo z opombo, da mora društvo dostaviti manjkajoči dokument.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 255: 13 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 255: UO AZS sprejme AK Radlje in ŠD Tekači Vipavske doline v članstvo AZS.
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Ad. 10
Poročilo iz SP v Dohi
M. Hudej je podal poročilo iz volilnega kongresa IAAF, ki se je odvijal v Dohi v okviru SP.
Predstavil je, kako je potekal kongres in volitve ter izpostavil najpomembnejše točke.
Č. Špacapan je bil vodja odprave na SP v Dohi. Predstavil je organizacijo in potek SP v
Dohi. Povedal je, da je bilo bivanje presenetljivo slabo za takšen nivo tekmovanja.
Pohvalil je samo tekmovanje in pogoje na tekmovalnem stadionu.
P. Feguš se je v Dohi udeležil kongresa Mediteranske atletske zveze. Izpostavil je
najpomembnejše točke in predlagal članom UO, da razmislijo o možnosti resnejšega
pristopa k tekmovanjem pod okriljem Mediteranske zveze.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 256: 13 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 256: UO AZS se je seznanil s poročili iz SP v Dohi.

Ad. 11
Poročilo iz Konvencije Evropske atletske zveze
N. Jeraša je pohvalil konvencijo Evropske atletske zveze. Povedal je, da je bilo veliko
koristnih delavnic (koledar, DNA, tekmovalni sistem mladih, world ranking…) in bi bilo
dobro, da bi se v prihodnje konvencije udeležilo več predstavnikov AZS.
Dejal je, da smo dobili s strani IAAF in EA povabilo k sodelovanju na seminarju MF
Strategy Seminar. AZS so izbrali, ker smo srednje velika in dobro organizirana zveza, ki
ima še potencial izboljšav na različnih področjih. Seminar bo v celoti financiran s strani
EA, namen seminarja je analizirati trenutno stanje ključnih področji, definirati ukrepe in
cilje ter postaviti strategijo razvoja in izboljšav. Seminar bo potekal na sedežu AZS.
Člani UO so pozdravili pobudo EA in dejali, da se moramo odzvati vabilu.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 257: 13 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 257: UO AZS se je seznanil s poročilom iz Konvencije Evropske atletske zveze
in potrjuje udeležbo AZS na seminarju MF Strategy seminar.

Ad. 12
Določitev vsebine in aktivnosti v zvezi s 100. obletnico atletike v Sloveniji
M. Hudej je predstavil organizacijski odbor, ki bo odgovoren za organizacijo osrednje
prireditve in ostalih dogodkov vezanih na 100-letnico slovenske atletike. V odboru so: N.
Jeraša, T. Šarf, D. Papež in M. Hudej. Dejal je, da je potrebno v finančnem planu AZS za
leto 2020 določiti proračun za 100-letnico, ki bo na razpolago za aktivnosti vezane na
jubilej in poudaril, da mora biti 100-letnica rdeča nit vseh dogodkov pod okriljem AZS v
letu 2020.
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S. Rozman je predstavil uredniški odbor, ki bo v sestavi: Č. Špacapan, B. Dular, M.
Steiner, J. Aljančič in S. Rozman. Dejal je, da je sedaj odbor pred pomembno nalogo, in
sicer določiti pravilen obseg in vsebino knjige.
A. Šoba je predlagal, da se pri nastajanju knjige vključi tudi E. Šego, ki ima ogromno
materiala in informacij ter nam bo zagotovo v pomoč pri nastajanju knjige.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 258: 13 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 258: UO AZS se je seznanil z aktivnostmi vezanimi na 100-letnico slovenske
atletike.

Ad. 13
Poročilo o delu Nadzornega odbora Atletske zveze Slovenije
G. Istenič je članom UO AZS ustno predstavil poročilo o delu Nadzornega odbora AZS.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 259: 13 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 259: UO AZS se je seznanil s poročilom o delu NO AZS.

Ad. 14
Predlogi in pobude članov Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije
A.Šoba je prosil člane UO, da se dokončno odločijo o primeru mladega atleta Nicka
Kočevarja, ki živi v Nemčiji in želi prestopiti iz nemške v slovensko reprezentanco.
Povedal je, da je atlet zelo talentiran in bi lahko bil bodoča atletska zvezda v Sloveniji.
Podal je informacijo, da je atlet pripravljen čakati tri leta (pravila IAAF pri zamenjavi
reprezentance) in se odpovedati nastopom na velikih tekmovanjih do roka, ko bi lahko
prvič nastopil v slovenskem dresu. Predlagal je, da se atletu odobri določena sredstva,
dokler ne bo imel pravice nastopiti za slovensko reprezentanco.
N. Jeraša je dejal, da je e-pošto vezano za Nicka Kočevarja dobil in jo je posredoval v
obravnavo SS.
V. Kevo je seznanil člane UO, da je SS zadevo obravnaval in sprejel odločitev, da se
Nicka Kočevarja glede na rezultate uvrsti v vrhunsko mlado selekcijo oz. da dobi iste
pogoje kot ostali slovenski atleti.

8

Ad. 15
Razno
Pod točko razno ni bilo razprave.
Seja se je zaključila ob 19.50

Zapisnik pripravila:
Marija Šestak

Podpredsednik AZS
Dr. Marjan Hudej

9

