ZAPISNIK

21. izredne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki se je začela v ponedeljek,
13. januarja 2019 ob 16:30, v prostorih Atletske zveze Slovenije (Letališka cesta 33 C,
Ljubljana).
Prisotni: Roman Dobnikar, dr. Marjan Hudej, Stane Rozman, dr. Boris Dular, Primož
Feguš, Uroš Verhovnik, Albert Šoba, Vladimir Kevo, Dušan Prezelj, Tomo Šarf, Dušan
Papež.
Opravičeno odsotni: Črtomir Špacapan, dr. Andrej Udovč, Aleš Cantarutti, Dušan Olaj,
Marjan Štimec, Anton Noner.
Zaposleni pisarne Atletske zveze Slovenije: Nejc Jeraša.
Ostali prisotni: Gregor Istenič, Tomaž Jarc.

Predlog dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Ugotovitev sklepčnosti 21. izredne seje Upravnega odbora Atletske zveze
Slovenije (UO AZS).
Potrditev dnevnega reda 21. izredne seje UO AZS.
Potrditev zapisnika 20. redne seje UO AZS.
Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje plač strokovnim delavcem
v programih nacionalnih panožnih športnih šol za štiriletno obdobje 2020 2024.
Predlogi in pobude članov Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.
Razno.
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Ad. 1
Ugotovitev sklepčnosti 21. izredne seje UO AZS
Predsednik R. Dobnikar je pozdravil člane UO in ostale prisotne. Ugotovil je, da je ob
začetku seje prisotnih 11 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 21. izredne 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. 270: 11 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 270: UO AZS potrjuje predlagani dnevni red 21. izredne seje UO AZS.

Ad. 3
Potrditev Zapisnika 20. redne seje UO AZS.
G. Istenič je prosil, da se v zapisnik doda njegovo vprašanje in odgovor glede natečenih
sredstev v sklad za podporo mladih atletov.
D. Prezelj je prosil, da se v zapisnik doda njegov predlog o reviziji kriterijev za vrhunsko
selekcijo, katera je potrebna glede na spremenjene okoliščine – zaostrene norme,
kvalifikacije preko tekmovalnega sistema.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 271: 11 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 271: UO AZS potrjuje Zapisnik 20. redne seje UO AZS z omenjenima
dopolnitvama..

Ad. 4
Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje plač strokovnim delavcem v
programih nacionalnih panožnih športnih šol za štiriletno obdobje 2020 - 2024.
N. Jeraša je dejal, da je bil v petek, 10.1.2020, objavljen javni razpis za izbor izvajalcev
in sofinanciranje plač strokovnim delavcem v programih nacionalnih panožnih športnih
šol za štiriletno obdobje 2020 - 2024. Rok za prijavo je kratek, in sicer 14 dni. Zaradi
novosti in pomembnosti razpisa ter ustreznega postopka izbora strokovno izobraženih
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delavcev je ključnega pomena, da UO AZS skladno z razpisom pravočasno sprejme vse
potrebne dokumente (Srednjeročna strategija NPŠŠ za obdobje 2020 – 2028, Štiriletni
program organiziranosti in delovanja NPŠŠ za obdobje 2020 – 2024 in Merila za izbor
kandidatov za program NPŠŠ). Dejal je, da je predlog meril za za izbor kandidatov za
program NPŠŠ že pripravljen in ga je predstavil.
A. Šoba je zapustil sejo ob 18:05.
Po predstavitvi meril je sledila razprava. Po razpravi so člani UO predlagali, da komisija v
sestavi S. Rozman, B. Dular, V. Kevo in N. Jeraša skladno z razpravo merila ponovno
obravnava in oblikuje končni predlog.

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 272: 10 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 272: UO AZS se je seznanil z javnim razpisom za izbor izvajalcev in
sofinanciranjem plač strokovnim delavcem v programih nacionalnih panožnih športnih
šol za štiriletno obdobje 2020 - 2024 in predlogom meril, ki jih bo komisija ponovno
obravnavala in oblikovala končni predlog.
D. Papež je zapustil sejo ob 18:30.

Ad. 5
Predlogi in pobude članov Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.
Na seji ni bilo drugih predlogov in pobud UO AZS.

Ad. 6
Razno
R. Dobnikar je seznanil člane UO AZS, da je Mariji Šestak potekla pogodba o poslovnem
sodelovanju. Predlagal je, da se glede na dosedanje sodelovanje sklene z njo pogodba o
zaposlitvi za nedoločen čas, ki bo stopila v veljavo s 1. februarjem 2020.
Člani UO so se strinjali s predlogom, R. Dobnikar je dal predlog na glasovanje.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 273: 9 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 273: UO AZS sprejme sklenitev pogodbe o redni zaposlitvi za nedoločen čas z
Marijo Šestak s 1. februarjem 2020.
Seja se je prekinila ob 19:06 in se bo nadaljevala 16. januarja 2020 ob 15:00.
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Nadaljevanje 21. izredne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije se je začelo v
četrtek, 16. januarja 2020 ob 15:00, v prostorih Atletske zveze Slovenije (Letališka cesta
33 C, Ljubljana).
Prisotni: dr. Marjan Hudej, Stane Rozman, dr. Boris Dular, Primož Feguš, Uroš
Verhovnik, Albert Šoba, Vladimir Kevo, Dušan Prezelj, Tomo Šarf, Dušan Papež, Črtomir
Špacapan.
Opravičeno odsotni: Roman Dobnikar, dr. Andrej Udovč, Aleš Cantarutti, Dušan Olaj,
Marjan Štimec, Anton Noner.
Zaposleni pisarne Atletske zveze Slovenije: Nejc Jeraša.
Ostali prisotni: /
Ad. 1
Ugotovitev sklepčnosti nadaljevanja 21. izredne redne seje UO AZS
Predsednik R. Dobnikar je zaradi odsotnosti za vodenje seje pooblastil podpredsednika
AZS S. Rozmana, ki je pozdravil člane UO in ostale prisotne. Ugotovil je, da je ob začetku
seje prisotnih 11 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 21. izredne seje UO AZS
S. Rozman je predlagal dopolnitev dnevnega reda 21. izredne seje UO AZS s potrditvijo
slovenske atletske reprezentance za nastop na Troboju reprezentanc SRB-HRV-SLO, ki
bo potekal 22.1.2020 v Novem mestu.
Člani UO niso imeli pripomb na dopolnitev dnevnega reda, zato ga je dal na glasovanje.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 274: 11 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 274: UO AZS potrjuje dopolnitev dnevnega reda 21. izredne seje UO AZS.
Ad. 4
Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje plač strokovnim delavcem v
programih nacionalnih panožnih športnih šol za štiriletno obdobje 2020 - 2024.
N. Jeraša je predstavil osnutek srednjeročne strategije športne šole za obdobje 2020 2028.
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Glasovanje o predlaganem sklepu št. 275: 11 članov je glasovalo za, 0 proti.
Sklep št. 275: UO AZS se je seznanil z osnutkom srednjeročne strategije športne šole za
obdobje 2020 - 2028.
S. Rozman je predstavil nov predlog meril za izbor strokovnih delavcev v programih
nacionalnih panožnih športnih šol za štiriletno obdobje 2020 - 2024.
Po predstavitvi meril je sledila razprava. Po razpravi je dal S. Rozman predlog meril na
glasovanje.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 276: 10 članov je glasovalo za, 1 član se je vzdržal
(D. Prezelj) in 0 jih je glasovalo proti.
Sklep št. 276: UO AZS je sprejel merila za izbor strokovnih delavcev v programih
nacionalnih panožnih športnih šol za štiriletno obdobje 2020 - 2024.
S. Rozman je predlagal, da se oblikuje delovna komisija za pregled in evidentiranje
prispelih vlog ter pripravo izračuna vrstnega reda trenerjev NPŠŠ v sestavi B. Dular, N.
Jeraša in V. Kevo.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 277: 11 članov je glasovalo za, 0 proti.
Sklep št. 277: UO AZS imenuje delovno komisijo za pregled in evidentiranje prispelih
vlog ter pripravo izračuna vrstnega reda trenerjev NPŠŠ v sestavi B. Dular, N. Jeraša, V.
Kevo.
Ad. 7
Potrditev slovenske atletske reprezentance za nastop na Troboju reprezentanc
SRB-HRV-SLO v Novem mestu, 22.1.2020.
V. Kevo je predstavil način izbora reprezentance, ki bo nastopila na Troboju reprezentanc
SRB-HRV-SLO. Člani UO AZS so prejeli seznam reprezentance, ki bo nastopila na
omenjenem tekmovanju.
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Glasovanje o predlaganem sklepu št. 278: 11 članov je glasovalo za, 0 proti.
Sklep št. 278: UO AZS imenuje slovensko atletsko reprezentanco za nastop na Troboju
reprezentanc SRB-HRV-SLO v Novem mestu, 22.1.2020.
Seja se je prekinila ob 16:04 se bo nadaljevala 23. januarja 2020 ob 15:00.

Nadaljevanje 21. izredne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije se je začelo v
četrtek, 23. januarja 2020 ob 15:00, v prostorih Atletske zveze Slovenije (Letališka cesta
33 C, Ljubljana).
Prisotni: dr. Boris Dular, Primož Feguš, Uroš Verhovnik, Albert Šoba, Vladimir Kevo,
Dušan Prezelj, Dušan Papež.
Opravičeno odsotni: Roman Dobnikar, dr. Marjan Hudej, Stane Rozman, dr. Andrej
Udovč, Aleš Cantarutti, Dušan Olaj, Marjan Štimec, Anton Noner, Tomo Šarf, Črtomir
Špacapan.
Zaposleni pisarne Atletske zveze Slovenije: Nejc Jeraša.
Ostali prisotni: /
Ad. 1
Ugotovitev sklepčnosti nadaljevanja 21. izredne redne seje UO AZS
Predsednik R. Dobnikar je zaradi odsotnosti za vodenje seje pooblastil dr. B. Dularja, ki
je pozdravil člane UO. Ugotovil je, da je ob začetku seje prisotnih 7 od 17 članov
Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije. Skladno s 36. členom Poslovnika o delu
Upravnega odbora Upravni odbor Atletske zveze Slovenije ni sklepčen in ne mora
veljavno odločati.
Ad. 4
Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje plač strokovnim delavcem v
programih nacionalnih panožnih športnih šol za štiriletno obdobje 2020 - 2024.
Dr. B. Dular je kljub nesklepčnosti predlagal, da se predstavi postopek izbora in vrstni
red trenerjev NPŠŠ, Srednjeročna strategija športne šole za obdobje 2020 – 2028 in
Štiriletni program organiziranosti in delovanja NPŠŠ 2020 – 2024.
Dr. B. Dular je dejal, da se je delovna komisija za pregled in evidentiranje prispelih vlog
ter pripravo izračuna vrstnega reda trenerjev NPŠŠ v sestavi B. Dular, V. Kevo in N.
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Jeraša dne 22.1.2020 sestala in je obravnavala vse prispele vloge in na podlagi
točkovanja skladno s sprejetimi Merili za izbor kandidatov za NPŠŠ sestavila vrstni red
kandidatov. Vsi prisotni člani UO so dobili tudi kopijo poročila delovne komisije z vrstnim
redom trenerjev in doseženimi točkami po posameznih kriterijih.
N. Jeraša je predstavil Srednjeročno strategijo športne šole za obdobje 2020 – 2028 in
Štiriletni program organiziranosti in delovanja NPŠŠ 2020 – 2024, ki so ju člani dobili po
e-pošti skupaj z vabilom na sejo.
Sledila je razprava. Po razpravi je dr. B. Dular zaradi nesklepčnosti predlagal, da se vsi
dokumenti sprejmejo na dopisni seji UO. Vsi prisotni so se strinjali s predlogom.
Seja se je zaključila ob 16.09.
Zapisnik pripravil:
Peter Kastelic

Predsednik AZS
Roman Dobnikar

9

