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ZAPISNIK 

 

 

28. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je potekala v torek, 10. 

novembra 2020, ob 16:30 in je zaradi situacije v povezavi z virusom covid-19 potekala 

preko videokonference. 

 

Prisotni: Roman Dobnikar, dr. Marjan Hudej, dr. Boris Dular, Primož Feguš, Uroš 

Verhovnik, Vladimir Kevo, Tomo Šarf, Anton Noner, dr. Andrej Udovč, Dušan Prezelj, Aleš 

Cantarutti, Dušan Olaj, Stane Rozman, Albert Šoba, Dušan Papež, Črtomir Špacapan. 

  

Upravičeno odsotni: Marjan Štimec 

  

Zaposleni pisarne Atletske zveze Slovenije: Nejc Jeraša, Peter Kastelic 

  

Ostali prisotni: Darjo Pungartnik, Denis Čaleta, Žiga Podgoršek 

 

 

DNEVNI RED 

 

1. Ugotovitev sklepčnosti 28. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije 

(UO AZS). – R. Dobnikar 

2. Potrditev dnevnega reda 28. redne seje UO AZS. – R. Dobnikar 

3. Potrditev zapisnika 27. redne in 42. dopisne seje UO. – R. Dobnikar 

4. Sklic redne e-volilne Skupščine AZS, določitev dnevnega reda, sklepov in gradiva. 

– R. Dobnikar, N. Jeraša 

5. Nacionalni razvojni načrt Atletske zveze Slovenije 2021 – 2024. –  R. Dobnikar, N. 

Jeraša 

6. Kandidacijska lista za Anketo atlet / atletinja leta 2020. – S. Rozman, N. Jeraša 

7. Obvezno preventivno protidopinško izobraževanje SLOADO. – N. Jeraša 

8. Sprejem Združenja za rekreativne in cestne teke AZS v članstvo AZS. – T. Šarf, 

N. Jeraša 

9. Razpis Fundacije za šport 2021. – N. Jeraša 

10. Predlogi in pobude članov Upravnega odbora Atletske zveze. 

11. Razno. 
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Ad. 1 

Ugotovitev sklepčnosti 28. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije 

(UO AZS). 

 

Predsednik R. Dobnikar je pozdravil člane UO in ostale prisotne. Ugotovil je, da je ob 

začetku seje prisotnih 15 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 28. redne seje UO AZS. 

 

R. Dobnikar je predstavil predlog dnevnega reda s spremembo pri 8. točki, kjer se 

Združenja za rekreativne in cestne teke AZS ne bo sprejemalo v članstvo AZS, temveč se 

bo člane UO AZS le seznanilo o prejemu dokumentacije, glasovanje o sprejemu v članstvo 

pa bo potekalo po sestanku članov Komisije za statut in akte AZS. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 365:  15 članov je glasovalo za in 0 proti. 

 

Sklep št. 365: UO AZS potrjuje predlagani dnevni red 28. redne seje UO AZS. 

 

 

Ad. 3 

Potrditev zapisnika 27. redne in 42. dopisne seje UO.  

 

R. Dobnikar je dal v potrditev zapisnika 27. redne 42. dopisne seje Upravnega odbora. 

 

Člani UO niso imeli pripomb na zapisnik, zato ga je R. Dobnikar dal na glasovanje. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 366: 15 članov je glasovalo za in 0 proti. 

 

Sklep št. 366: UO AZS potrjuje zapisnika 27. redne in 42. dopisne seje UO. 

 

 

Ad. 4 

Sklic redne e-volilne Skupščine AZS, določitev dnevnega reda, sklepov in gradiva. 

 

R. Dobnikar je poudaril, da je sklic redne e-volilne skupčine AZS nujen za nemoteno 

delovanje AZS in da je AZS nanjo pripravljena. 

 

Ob 16.39 se je pridružil D. Prezelj. 

 

N. Jeraša je predstavil Denisa Čaleto, Žigo Podgorška z Inštituta za korporativne varnostne 

študije v Ljubljani, ki bo pomagal izpeljati e-volitve.  
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N. Jeraša je predal besedo D. Čaleti, ki je predstavil platformo za izpeljavo e-volitev in 

poudaril, da volitve preko platforme potekajo varno in tajno ter zagotavljajo vse varnostne 

standarde. 

 

P. Feguš je podprl predlog, da se je e-volilna skupščina izpelje. 

 

U. Verhovnik je podprl čimprejšnjo izpeljavo e-volilne skupščine, saj je mnenja, da volilna 

kampanja že predolgo časa traja in je že čas, da AZS dobi vodstvo za naslednji mandat in 

normalno nadaljuje z delom. 

 

A. Noner je podprl predlog, da se je e-volilna skupščina izpelje in poudaril, da popolnoma 

zaupa podjetju, ki bo pomagalo pri izvedbi, saj je preveril njihove reference. 

 

D. Olaj je dejal, da nihče ne more predvideti, kdaj bi lahko izvedli normalno volilno 

skupščino, zato podpira izvedbo e-volilne skupščine. 

 

B. Dular je D. Čaleti zastavil nekaj tehničnih vprašanj, na katere je dobil odgovore, in izrazil 

popolno zaupanje podjetju, ki bo pomagalo pri izvedbi. 

 

D. Prezelj je izrazil mnenje, da se z izvedbo e-volilne skupščine brez potrebe hiti. 

 

S. Rozman je dejal, da je neodločen glede terminske izvedbe volilne skupščine, vendar je 

pripravljen podpreti predlog. 

 

M. Hudej je dejal, da nima nič proti izvedbi e-volilne skupščine, a da je hitenje nepotrebno 

in da bo glasoval proti predlogu. 

 

A. Šoba je dejal, da mu je vseeno, kdaj je e-volilna skupščina izvedena, da pa glede na 

dozdajšnjo debato ocenjuje, da nekateri člani UO nimajo zaupanja v poštene rezultate e-

volitve. 

 

A. Cantarutti je dejal, da podpira predlog e-volilne skupščine, saj bi bilo v tem času 

nepotrebno tvegati zdravje prisotnih, saj se je tudi sam, kljub upoštevanju vseh ukrepov, 

okužil z virusom. 

 

Denis Čaleta in Žiga Podgoršek po koncu tehničnih vprašanj ob 17.50 zapustita sejo. 

 

B. Dular je poudaril, da AZS ni v izredni situaciji, da bi bilo potrebno hiteti z e-volilno 

komisijo. Dejal je tudi, da trenutna seja ni bila sklicana sedem dni vnaprej, temveč le pet. 

Podal je tudi predlog, da se seja, v primeru, da bi potekala na običajen način, skliče 

decembra ali januarja na soboto in ne med tednom v popoldanskih urah. 
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P. Feguš je še enkrat poudaril, da je ne glede na to, kdo bo zmagovalec volitev za 

predsednika, za nadaljnje delo dobrodošlo, da so volitve čimprej. Vsem, ki nasprotujejo 

predlaganemu terminu pa je zastavil vprašanje, zakaj si želijo čim poznejši datum. 

Odgovorov ni dobil. 

 

T. Šarf je zastavil vprašanje, kako poteka predaja poslov, če se izvoli novo vodstvo pred 

potekom mandata.  

 

R. Dobnikar mu je pojasni, da s tem ni težav in da novo vodstvo prevzame delo po poteku 

mandata in ne takoj po volilni skupščini. 

 

R. Dobnikar je dal na glasovanje naslednji sklep.  

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 367: 12 članov je glasovalo za, 3 proti (D. Prezelj, 

B. Dular, M. Hudej), V. Kevo je bil v času glasovanja odsoten. 

 

Sklep št. 367: UO AZS sprejme sklep o sklicu redne e-volilne Skupščine AZS dne 

26.11.2020, sprejme predlog dnevnega reda, kandidatno listo za volitve v organe AZS in 

ostalo gradivo, ki bo posredovano z vabilom za sklic redne e-volilne Skupščine AZS.    

 

R. Dobnikar je predlagal še dva manjkajoča kandidata za člana volilne komisije: Andrejo 

Jošt in Franca Bohinca. 

 

R. Dobnikar je dal na glasovanje dodatni sklep.  

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 368: 15 članov je glasovalo za 0 proti, V. Kevo je bil 

v času glasovanja odsoten. 

 

Sklep št. 368: UO AZS se je seznanil s predlogom o dopolnitvi kandidatov za člane volilne 

Skupščine  AZS z imeni Andrejo Jošt in Francem Bohincem. 

 

 

Ad. 5 

Nacionalni razvojni načrt Atletske zveze Slovenije 2021 – 2024. 

 

N. Jeraša je dejal, da je v Nacionalnem razvojnem načrtu AZS 2021 – 2024 potrebno 

upoštevati opombo T. Šarfa, da na strani 10 manjkajo tekmovanja v gorskih tekih, 

popraviti pa je treba še dve napaki pri poglavju o sodnikih. Dodal je, da so načrt pregledali 

in odobrili ZATS, Strokovni svet AZS, Tehnično-tekmovalna komisija AZS in sodniška 

organizacija. 

 

Sledila je razprava, po razpravi je dal R. Dobnikar na glasovanje naslednji sklep. 
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Glasovanje o predlaganem sklepu št. 369: 13 članov je glasovalo za, 0 proti, 2 člana sta 

se vzdržala (B. Dular in D. Prezelj), V. Kevo je bil v času glasovanja odsoten. 

 

Sklep št. 369: UO AZS sprejme Nacionalni razvojni načrt Atletske zveze Slovenije 2021 – 

2024. 

 

 

Ad. 6 

Kandidacijska lista za Anketo atlet / atletinja leta 2020. 

 

S. Rozman je predstavil potek oblikovanja kandidacijske liste in dodal, da je bilo nekaj 

pripomb. Mnenja je, da je komisija temeljito pregledala rezultate pri pripravi kandidacijske 

liste. Predlagal je, da se kandidacijska lista sprejme. V kolikor bi prišlo do upravičenega 

predloga, da se na listo doda še koga, pa se bo o tem odločalo na dopisni seji. 

 

A. Šoba je dejal, da ne razume, po kakšnem ključu so bili na listo uvrščeni atleti v mlajših 

kategorijah ter zakaj v absolutni kategoriji ni Sandra Jeršina Tomassinija. 

 

N. Jeraša je pojasnil, da so kriteriji za pripravo kandidacijske liste jasni, glede prehajanja 

v višjo starostno kategorijo pa je predlog prišel le za atletinjo Klaro Lukan (dosežena 

medalja). 

 

D. Prezelj je predlagal, da se dopolni kriterije, saj bi le ti morali upoštevati tudi tablice 

Svetovne atletike (World Athletics), svetovne lestvice sezone...Izpostavil je vprašanje, 

zakaj ni med članicami Lia Apostolovski. 

 

U. Verhovnik se je strinjal, da bi se v kriterije lahko dodale točke osvojene po tablicah WA, 

sam pa bi dodal tudi kriterij izpolnitev norm za mednarodna tekmovanja. 

 

N. Jeraša je dejal, da bo komisija obravnavala vse prejete pripombe/predloge. O 

morebitnih spremembah kandidacijske liste se bo potem skladno s predlogom S. Rozmana 

odločalo na dopisni seji UO.  

 

R. Dobnikar je dal na glasovanje naslednji sklep. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 370: 15 članov je glasovalo za in 0 proti. A. Noner 

je bil v času glasovanja odsoten. 

 

Sklep št. 370: UO AZS sprejme Kandidacijsko listo za Anketo atlet / atletinja leta 2020 z 

možnostjo dopolnitve na dopisni seji. 
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Ad. 7 

Obvezno preventivno protidopinško izobraževanje SLOADO. 

 

N. Jeraša je člane UO seznanil z novim obveznim preventivnim protidopinškim 

izobraževanjem SLOADO, ki bo s. 1.1.2021 obvezen pogoj za pridobitev ali obnovitev 

tekmovalnih licenc za športnike starejše od 14 let in za vse atletske trenerje. Poudaril je, 

da moramo skladno s smernicami te obvezne pogoje vključiti tudi v svoje pravilnike. 

 

A. Šoba se je vprašal, ali gre za izobraževanje ali le za vprašalnik, N. Jeraša pa mu je 

odgovoril, da ne more komentirati, saj še ni šel čez postopek izobraževanja. U. Verhovnik 

je dodal, da predvideva, da gre za nekakšno informiranje na področju dopinga. 

 

U. Verhovnik je dejal, da bodo predlog spremembe o licenciranju trenerjev obravnavali na 

skupščini ZATS, ki bo potekala 13.11.2020. 

 

A. Šoba je podal dvom o možnosti preverjanja, kdo je izobraževanje opravil in posledično 

lahko nastopi na državnem prvenstvu. 

 

N. Jeraša je dejal, da v tem trenutku način preverjanja še ni jasen, vsekakor pa je cilj, da 

bo to potekalo avtomatično. 

 

Sejo sta zapustila S. Rozman (18.37) in Č. Špacapan (18.42). 

 

R. Dobnikar je dal na glasovanje naslednji sklep. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 371: 13 članov je glasovalo za, 0 proti in 1 vzdržan 

(A. Šoba). 

 

Sklep št. 371: UO AZS skladno s Svetovnim protidopinškim Kodeksom 2021 in 

Mednarodnimi standardi za izobraževanje sprejme preventivno protidopinško 

izobraževanje SLOADO kot obvezen pogoj za pridobitev ali obnovitev tekmovalnih licenc 

za športnike starejše od 14 let in za vse atletske trenerje. 

 

 

Ad. 8 

Sprejem Združenja za rekreativne in cestne teke AZS v članstvo AZS. 

 

R. Dobnikar je prosil B. Dularja kot predsednika Komisija za Statut in akte AZS, če lahko 

komisija čimprej obravnava prejeto dokumentacijo Združenja za rekreativne in cestne teke 

AZS, da bo UO AZS lahko odločal o sprejemu združenja v članstvo AZS. 

 

UO odbor pri tej točki ni sprejemal sklepa. 
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Ad. 9 

Razpis Fundacije za šport 2021. 

 

N. Jeraša je člane UO seznanil, da je rok za oddajo prestavljen s 16.11.2020 na začetek 

decembra ter do bo AZS kandidirala s podobnimi projekti kot v preteklem letu, dodatno 

pa bo vložila kandidaturo za sredstva za razvoj programske opreme. 

 

R. Dobnikar je dal na glasovanje naslednji sklep. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 372: 14 članov je glasovalo za in 0 proti.  

 

Sklep št. 372: UO AZS se je seznanil z razpisom Fundacije za šport 2021. 

 

 

Ad. 10 

Predlogi in pobude članov Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije. 

 

N. Jeraša je člane UO seznanil z uspešnim črpanjem sredstev Ministrstva za izobraževanje, 

znanost in šport, ki bodo že pred zadnjim rokom v celoti počrpana.  

 

N. Jeraša je člane UO seznanil tudi s projektom "Začni mlad, tekmuj pošteno" (ang. Start 

young, compete clean), ki ga je AZS prijavila na razpis za sredstva s strani EA. 

 

A. Cantarutti, D. Olaj in B. Dular so zapustili sejo. 

 

A. Udovč je podal informacijo o sestavi atletskega koledarja za sezono 2021. Ker zaradi 

situacije s koronavirusom letos ne bo možno izpeljati klasične koledarske borze, je člane 

UO prosil, če lahko potrdijo, da sistem podeljevanja tekmovanj letos izjemoma poteka na 

prilagojen način preko elektronske pošte. 

 

A. Šoba je predlagal naj se na Prvenstvo Slovenije v mnogobojih v dvorani doda tudi 

kategorijo U14, s katero bi tekmovanje postalo bolj privlačno za izvedbo. 

 

A.Udovč je dejal, da je še čas za dodane predloge in jih bo komisija obravnavala. 

 

R. Dobnikar je dal na glasovanje naslednji sklep. 
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Glasovanje o predlaganem sklepu št. 373: 11 članov je glasovalo za in 0 proti.  

 

Sklep št. 373: UO AZS sprejme sklep, da se koledarska borza ne izvede na klasičen način, 

temveč Tehnično-tekmovalna komisija AZS organizatorje tekmovanj izbere na podlagi 

prejetih prijav in usklajevanja preko elektronske pošte. 

 

Na seji ni bilo drugih predlogov in pobud UO AZS. 

 

Ad. 11 

RAZNO 

Pod točko razno ni bilo razprave. 

 

Seja se je zaključila ob 19.25. 

 

 

Zapisnikar: Peter Kastelic                                        

Predsednik AZS: 

Roman Dobnikar 


