
  

 
 

Ljubljana, 15. julij 2020 

 

 

 

Z A P I S N I K: 

 
 
 

40. dopisne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je potekala od srede, 8. 

julija 2020, od 18:00, do petka, 10. julija 2020, do 12:00 

 

Vabljeni k glasovanju: člani Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.  

 

Ostali obveščeni: člani Nadzornega odbora Atletske zveze Slovenije. 

 

Dnevni red: 

  

1. Sprejem norm za Balkanska prvenstva (člani, U20 in U18). 

2. Pregled dodeljenih sredstev s strani FŠO. 

3. Seznanitev s finančno realizacijo AZS za obdobje 1-6/2020. 

4. Sprejem AK Ultramaraton Slovenije v članstvo AZS. 

5. RKŠ – razvoj kadrov v športu – vključitev Primoža Kozmusa v neformalno 

izobraževanje na Fakulteti za šport. 

6. Atletska liga Telekom Slovenije – MAL 2020. 

 

 

                                                                                                      

1) Sprejem norm za Balkanska prvenstva (člani, U20 in U18) 

 

Obrazložitev predloga sklepa št. 325: 

 

Vsa večja mednarodna atletska tekmovanja 2020 so bila odpovedana. Zaenkrat ostajajo v 

koledarju še Balkanska prvenstva za člane, U20 in U18, ki bodo predvidoma potekala v 

septembru. Strokovni svet (SS) je določil norme za omenjena tekmovanja in predlaga UO 

AZS, da sprejme norme za Balkanska prvenstva (člani, U20 in U18), kakor izhaja iz 

priloženega seznama. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 325: 13 članov je glasovalo ZA predlagani sklep:  

g. Roman Dobnikar (8.7. ob 19:55), g. Stane Rozman (9.7. ob 6:09), dr. Marjan Hudej 

(9.7. ob 9:05), g. Anton Noner (9.7. ob 7:18), g. Uroš Verhovnik (9.7. ob 9:22), g. Tomo 

Šarf (8.7. ob 20:07), g. Vladimir Kevo (9.7. ob 6:50), g. Črtomir Špacapan (9.7. ob 8:24), 

g. Dušan Papež (10.7. ob 10:47), g. Marjan Štimec (9.7. ob 11:20), dr. Boris Dular (8.7. 

ob 22:02), dr. Andrej Udovč (9.7. ob 7:36), mag. Primož Feguš (9.7. ob 8:11), 2 člana 

sta glasovala PROTI: g. Albert Šoba (8.7. ob 20:21), g. Dušan Prezelj (9.7. ob 9:06),  2 

člana nista glasoval: g. Dušan Olaj, g. Aleš Cantarutti. 

 
 

Sklep št. 325: UO AZS sprejme norme za Balkanska prvenstva (člani, U20 in U18), kakor 

izhaja iz priloženega seznama. 

 



  

 

2) Pregled dodeljenih sredstev s strani FŠO 

 

Obrazložitev predloga sklepa št. 326: 

 

S strani FŠO smo dobili vse odločbe za prijavljene programe. Skupna višina dodeljenih 

sredstev znaša 146.658,33 €, kar je cca 3 % manj v primerjavi z odločbami 2019. 

 

Največje odstopanje je na področju D2 (tekmovalni šport otrok in mladine), in sicer smo 

dobili na področju stadionske atletike cca 17 % oz. 16.000 € manj sredstev. Na področju 

D3 (športne prireditve in promocija športa) smo dobili odobrena sredstva v višini 6.600 € 

za 2 nova programa, in sicer Otroška atletika v mestnih središčih in Vsi tečemo. Prav tako 

smo dobili več sredstev na področju Z (založništvo) za revijo Atletika in publikacijo 100 let 

slovenske atletike. Sredstev nismo dobili dodeljenih za 2 prijavljena programa, in sicer 

Vseatletski vikend in prireditev 100 let slovenske atletike. Celoten pregled dodeljenih 

sredstev po področjih in prijavljenih programih je v priloženem gradivu. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 326: 15 članov je glasovalo ZA predlagani sklep:  

g. Roman Dobnikar (8.7. ob 19:55), g. Stane Rozman (9.7. ob 6:09), dr. Marjan Hudej 

(9.7. ob 9:05), g. Anton Noner (9.7. ob 7:18), g. Uroš Verhovnik (9.7. ob 9:22), g. Tomo 

Šarf (8.7. ob 20:07), g. Vladimir Kevo (9.7. ob 6:50), g. Črtomir Špacapan (9.7. ob 8:24), 

g. Dušan Papež (10.7. ob 10:47), g. Marjan Štimec (9.7. ob 11:20), dr. Boris Dular (8.7. 

ob 22:02), dr. Andrej Udovč (9.7. ob 7:36), mag. Primož Feguš (9.7. ob 8:11), g. Albert 

Šoba (8.7. ob 20:21), g. Dušan Prezelj (9.7. ob 9:06),  2 člana nista glasoval: g. Dušan 

Olaj, g. Aleš Cantarutti. 

 
 

Sklep št. 326: UO AZS potrjuje, da se je seznanil z višino dodeljenih sredstev s strani 

FŠO. 

 

 

 

3) Seznanitev s finančno realizacijo AZS za obdobje 1-6/2020 

 

Obrazložitev predloga sklepa št. 327: 

 

Kot del gradiva je priložena tabela s finančno realizacijo AZS za obdobje od 1.1.2020 do 

30.6.2020, kjer je razvidna realizacija prihodkov in dohodkov po posameznih področjih do 

vključno 30.6.2020. Pri točki 2.1. Pogodbe in priprave je potrebno izpostaviti, da sta bila 

poleg zneska 22.940,76 € atletom in atletinjam skladno s pogodbami že izplačana 1. in 2. 

obrok v vrednosti 65.985,90 € (zaradi oblikovani rezervacij se ta strošek nanaša na leto 

2019).    

 

V naslednjih dneh pričakujemo tudi odločbo s strani MIZŠ za LPŠ 2020. Skladno z 

dogovorom bo po prejemu odločbe LPŠ 2020 narejen rebalans. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 327: 15 članov je glasovalo ZA predlagani sklep:  

g. Roman Dobnikar (8.7. ob 19:55), g. Stane Rozman (9.7. ob 6:09), dr. Marjan Hudej 

(9.7. ob 9:05), g. Anton Noner (9.7. ob 7:18), g. Uroš Verhovnik (9.7. ob 9:22), g. Tomo 

Šarf (8.7. ob 20:07), g. Vladimir Kevo (9.7. ob 6:50), g. Črtomir Špacapan (9.7. ob 8:24), 

g. Dušan Papež (10.7. ob 10:47), g. Marjan Štimec (9.7. ob 11:20), dr. Boris Dular (8.7. 

ob 22:02), dr. Andrej Udovč (9.7. ob 7:36), mag. Primož Feguš (9.7. ob 8:11), g. Albert 



  

Šoba (8.7. ob 20:21), g. Dušan Prezelj (9.7. ob 9:06),  2 člana nista glasoval: g. Dušan 

Olaj, g. Aleš Cantarutti. 

 
 

Sklep št. 327: UO AZS potrjuje, da se je seznanil s finančno realizacijo AZS za obdobje 

1-6/2020. 

 

 

 

4) Sprejem AK Ultramaraton Slovenije v članstvo AZS 

 

Obrazložitev predloga sklepa št. 328: 

 

Lansko leto se je AZS včlanila v Mednarodno zvezo ultramaratoncev (IAU), s čimer smo 

slovenskim ultramaratoncem omogočili, da zastopajo Slovenijo na uradnih svetovnih 

prvenstvih. Letos bo v okvirju AZS koledarja organizirano tudi prvo državno prvenstvo na 

100 km.  

 

Del ultramaratoncev se je povezal in ustanovili so Atletski klub Ultramaraton Slovenije ter 

izrazili željo za članstvo v AZS. Na AZS so poslali vso potrebno dokumentacijo, ki jo je 

Komisija za registracijo pregledala in ugotovila, da izpolnjujejo vse pogoje za včlanitev v 

AZS.  

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 328: 13 članov je glasovalo ZA predlagani sklep:  

g. Roman Dobnikar (8.7. ob 19:55), g. Stane Rozman (9.7. ob 6:09), dr. Marjan Hudej 

(9.7. ob 9:05), g. Uroš Verhovnik (9.7. ob 9:22), g. Tomo Šarf (8.7. ob 20:07), g. Vladimir 

Kevo (9.7. ob 6:50), g. Črtomir Špacapan (9.7. ob 8:24), g. Dušan Papež (10.7. ob 10:47), 

g. Marjan Štimec (9.7. ob 11:20), dr. Boris Dular (8.7. ob 22:02), dr. Andrej Udovč (9.7. 

ob 7:36), g. Albert Šoba (8.7. ob 20:21), g. Dušan Prezelj (9.7. ob 9:06), 2 člana sta se 

VZDRŽALA glasovanja: g. Anton Noner (9.7. ob 7:18), mag. Primož Feguš (9.7. ob 8:11),   

2 člana nista glasoval: g. Dušan Olaj, g. Aleš Cantarutti. 

 
 

Sklep št. 328: UO AZS sprejme Atletski klub Ultramaraton Slovenije v članstvo AZS. 

 

Opomba k sklepu št. 328: A. Noner je izpostavil, da smo v zadnjih letih včlanili veliko 

društev/klubov, ki se ne ukvarjajo s stadionsko atletiko. Predlagal je, da je potrebno 

pregledati in spremeniti pogoje oz. način včlanjevanja v AZS. Za tista društva/klube, ki se 

ne ukvarjajo s stadionsko atletiko, je predlagal, da se včlanijo v AZS preko združenj. 

Predlog A. Nonerja je podprla tudi večina ostalih članov UO. 

 

 

 

5) RKŠ – razvoj kadrov v športu – vključitev Primoža Kozmusa v neformalno 

izobraževanje na Fakulteti za šport 

 

Obrazložitev predloga sklepa št. 329: 

 

Primož Kozmus je vključen v projekt RKŠ - razvoj kadrov v športu – sklop B. Do konca 

projekta mora P. Kozmus doseči 2. stopnjo usposobljenosti. Trenutno ima odločbo ZZZS, 

da lahko dela samo 4 ure na dan, kar ga omejuje pri opravljanju obveznosti usposabljanja. 

V tečaju za usposabljanje zaradi omenjene odločbe ne more doseči minimalne 80 % 

prisotnosti, kar pomeni, da bi se moral udeležiti dveh tečajev za 1. stopnjo in nato ponovno 



  

dveh tečajev za 2. stopnjo, da bi dosegel minimalno zahtevano prisotnost. Posledično pa 

to pomeni, da ne bo uspel v predpisanem roku pridobiti 2. stopnje usposobljenosti. 

 

V.d. direktor N. Jeraša v dogovoru z OKS predlaga, da se P. Kozmusu v dogovoru s 

Fakulteto za šport na podlagi 54.člena ZSPO-1 omogoči neformalno izobraževanje na 

Fakulteti za šport, ki mu bo omogočilo pridobiti manjkajoča znanja (ure) in kompetence za 

pridobitev formalne usposobljenosti 1. in nato še 2.stopnje v športni panogi – atletika. 

Vsebine, znanja in kompetence, pridobljene na ta način, lahko namreč AZS s sklepom 

upravnega odbora, oceni in prizna kot ustrezne za priznavanje formalne usposobljenosti. 

Na ta način bi P. Kozmusu omogočili, da bo lahko v predpisanem roku pridobil ustrezno 

usposobljenost. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 329: 14 članov je glasovalo ZA predlagani sklep:  

g. Roman Dobnikar (8.7. ob 19:55), g. Stane Rozman (9.7. ob 6:09), dr. Marjan Hudej 

(9.7. ob 9:05), g. Anton Noner (9.7. ob 7:18), g. Uroš Verhovnik (9.7. ob 9:22), g. Tomo 

Šarf (8.7. ob 20:07), g. Črtomir Špacapan (9.7. ob 8:24), g. Dušan Papež (10.7. ob 10:47), 

g. Marjan Štimec (9.7. ob 11:20), dr. Boris Dular (8.7. ob 22:02), dr. Andrej Udovč (9.7. 

ob 7:36), mag. Primož Feguš (9.7. ob 8:11), g. Albert Šoba (8.7. ob 20:21), g. Dušan 

Prezelj (9.7. ob 9:06), 1 član je glasoval PROTI: g. Vladimir Kevo (9.7. ob 6:50),  2 člana 

nista glasoval: g. Dušan Olaj, g. Aleš Cantarutti. 

 
 

Sklep št. 329: UO AZS sprejme vključitev Primoža Kozmusa v neformalno izobraževanje 

na Fakulteti za šport za potrebe projekta RKŠ – razvoj kadrov v športu. 

 

 

 

6) Atletska liga Telekom Slovenije – MAL 2020 

 

Obrazložitev predloga sklepa št. 330: 

 

Atletska liga Telekom Slovenije (MAL 2020) poteka nad pričakovanji. Uspešno so bila 

izpeljana že 3 tekmovanja, ki štejejo za skupno nagrado MAL 2020. Atleti in atletinje nas 

razveseljuje z vrhunskimi rezultati in rekordi. Prav tako smo dobili tudi izjemno medijsko 

podporo. Poleg fotografa in live stream-a smo na vseh tekmovanjih zagotovili tudi 

snemalca, ki je za vsako tekmovanje pripravil kratke izjave in posnetke za socialna 

omrežja. To se je izkazalo za odlično potezo, nekateri posnetki imajo namreč že preko 

2.000 ogledov. 

 

Vse informacije, rezultati v skupni razvrstitvi, fotografije in reportaže so sproti objavljene 

na naši spletni strani: 

 

http://slovenska-atletika.si/atletska-liga-telekom-slovenije-2020/ 
 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 330: 15 članov je glasovalo ZA predlagani sklep:  

g. Roman Dobnikar (8.7. ob 19:55), g. Stane Rozman (9.7. ob 6:09), dr. Marjan Hudej 

(9.7. ob 9:05), g. Anton Noner (9.7. ob 7:18), g. Uroš Verhovnik (9.7. ob 9:22), g. Tomo 

Šarf (8.7. ob 20:07), g. Vladimir Kevo (9.7. ob 6:50), g. Črtomir Špacapan (9.7. ob 8:24), 

g. Dušan Papež (10.7. ob 10:47), g. Marjan Štimec (9.7. ob 11:20), dr. Boris Dular (8.7. 

ob 22:02), dr. Andrej Udovč (9.7. ob 7:36), mag. Primož Feguš (9.7. ob 8:11), g. Albert 

http://slovenska-atletika.si/atletska-liga-telekom-slovenije-2020/


  

Šoba (8.7. ob 20:21), g. Dušan Prezelj (9.7. ob 9:06),  2 člana nista glasoval: g. Dušan 

Olaj, g. Aleš Cantarutti. 

 
 

Sklep št. 330: UO AZS se seznanil s potekom Atletske lige Telekom Slovenije. 

 

 

 

Seja se je zaključila 10. julija 2020 ob 12:00. 

 

Zapisal Nejc Jeraša.  


