ZAPISNIK
2. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je v obliki video konference
potekala v torek, 9. februarja 2021, ob 20. uri.
Prisotni: Roman Dobnikar, mag. Primož Feguš, Ladislav Mesarič, Oliver Batagelj,
Aleksandra Fortin, Gregor Istenič, Matija Kranjc, Niko Muhič, Anton Noner, Matjaž Sovdat,
Albert Šoba, Dušan Papež, dr. Andrej Udovč, Mojca Verhovnik, Uroš Verhovnik.
Opravičeno odsotni: Stane Rozman, Vojko Arzenšek.
Zaposleni pisarne Atletske zveze Slovenije: Nejc Jeraša, Marija Šestak, Peter Kastelic.
Ostali prisotni: Barbara Nose.
Predlog dnevnega reda:
1. Ugotovitev sklepčnosti 2. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije. –
R. Dobnikar
2. Potrditev dnevnega reda 2. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.
– R. Dobnikar
3. Potrditev zapisnika 1. redne in 1. dopisne seje Upravnega odbora Atletske zveze
Slovenije. – R. Dobnikar
4. Obravnava dokumenta Atletika 2021. – A. Šoba, N. Jeraša
5. Obravnava dokumenta Merila 2021. – A. Šoba
6. Potrditev reprezentance za Balkansko prvenstvo v dvorani za mladince in mladinke,
13.2.2021, Sofija (BUL).– A. Šoba
7. Sprejem Viva klub Brežice v članstvo Atletske zveze Slovenije. – N. Jeraša
8. Predlogi in pobude članov Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije
9. Razno
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Ad. 1
Ugotovitev sklepčnosti 2. 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 14 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 2. 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. 26: 14 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 26: UO AZS potrjuje predlagani dnevni red 2. redne seje UO AZS.
Ob 20.03 se je seji pridružila A. Fortin.
Ad. 3
Potrditev zapisnika 1. redne in 1. dopisne seje UO AZS.
R. Dobnikar je dal v potrditev zapisnika 1. redne in 1. dopisne seje UO AZS.
G. Istenič je opozoril, da je bila storjena napaka pri imenovanju Komisije za registracijo in
prestope, saj so bili vanjo imenovani predsednik in štirje člani, skladno s pravilnikom pa
ima komisija predsednika in dva člana.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 27: 12 članov je glasovalo za, 1 proti (G. Istenič), 2
sta se vzdržala (A. Noner in M. Kranjc).
Sklep št. 27: UO AZS potrjuje zapisnika 1. redne in 1. dopisne seje UO.
Ad. 4
Obravnava dokumenta Atletika 2021.
R. Dobnikar je besedo predal predsedniku Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije
Albertu Šobi.
Albert Šoba je podrobno predstavil dokument Atletika 2021.
Sledila je razprava.
G. Istenič je opozoril, da gradivo ni pripravljeno v skladu s Poslovnikom o finančno
materialnem poslovanju AZS.

2

Predlagal je, da se programi v dokumentu ovrednotijo, da bodo vidne tudi finančne
posledice in obremenitve oziroma kaj se bo zgodilo s postavkami, če sredstva v višini
300.000 eur ne bodo v celoti porabljena.
Prosil je tudi za obrazložitev predloga razvrstitve atletov in atletinj v posamezne skupine.
Ni se strinjal z ukinitvijo sklada za podporo mladih atletov. Dodal je, da so sredstva
namenjena štafetam (4.500 EUR) prenizka, zato je predlagal povečanje teh sredstev.
L. Mesarič je opozoril, da v dokument na zadnji strani pri sklepih Strokovnega sveta AZS
ne sodijo točke od 2 do 6, ker vsebinsko spadajo v dokument Merila 2021 in so tudi tam
navedene.
R. Dobnikar je po več opravljenih razgovorih predlagal, da se Luko Janežiča premakne iz
Vrhunske selekcije 2 v Vrhunsko selekcijo 1, dodeli pa se mu 8.500,00 eur pogodbenih
sredstev. Obrazložil je, da gre v njegovem primeru za politično odločitev. Luka Janežič je
namreč že več let prvi obraz moške atletike (poleg K. Čeha, ki se je letos pozicioniral med
najboljše na svetu) in je pomemben člen v pogovorih s sponzorji in mediji. Podprl je tudi
predlog L. Mesariča, da se omenjeni sklepi pod točkami 2 do 6 izbrišejo iz dokumenta. S
tem predlaganima spremembama je dal na glasovanje naslednji sklep.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 28: 13 članov je glasovalo za in 2 proti (G. Istenič
in M. Kranjc).
Sklep št. 28: UO AZS sprejme dokument Atletika 2021.
Ad. 5
Obravnava dokumenta Merila 2021.
R. Dobnikar je besedo predal predsedniku Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije
Albertu Šobi.
Albert Šoba je podrobno predstavil dokument Merila 2021.
Sledila je razprava.
Člani UO so predlagali nekatere spremembe in dopolnitve, zato je R. Dobnikar predlagal,
da se dokumenta Merila 2021 danes ne sprejme, temveč se ga da v ponovno obravnavo
Strokovnemu svetu AZS in se o njegovem sprejemu glasuje na korespondenčni seji.
Pri tej točki ni bilo glasovanja.
Ad. 6
Potrditev reprezentance za Balkansko prvenstvo v dvorani za mladince in
mladinke, 13.2.2021, Sofija (BUL).
R. Dobnikar je besedo predal predsedniku Strokovnega sveta AZS Albertu Šobi, ki je
predstavil seznam reprezentance in dejal, da je Strokovni svet AZS v reprezentanco potrdil
atlete in atletinje z izpolnjeno normo AZS.
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Sledila je razprava, ali na Balkansko prvenstvo v dvorani za mladince in mladinke poslati
tudi pet atletov in atletinj, ki so izrazili željo po nastopu in so si pripravljeni stroške nastopa
kriti sami ter imajo izpolnjeno uradno normo Balkanske atletske zveze, ne pa tudi norme,
ki jo je postavila AZS.
Glede na razpravo in na pobudo nekaterih članov UO je predsednik R. Dobnikar predlagal,
da se sklep spremeni, in sicer, da na balkansko prvenstvu do 20 let potujejo vsi
zainteresirani, ki izpolnjujejo normo Balkanske atletske zveze. Seznam se tako dopolni z
atletoma Luko Zupancem, Petrom Gričarjem Vintarjem in atletinjami Karolino Zbičajnik,
Najo Rovan ter Ulo Bohorč.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 29: 11 članov je glasovalo za, 3 proti (U. Verhovnik,
M. Verhovnik in A. Šoba), 2 sta se vzdržala (A. Noner, L. Mesarič).
Sklep št. 29: UO AZS potrdi dopolnjeno reprezentanco za Balkansko prvenstvo v dvorani
za mladince in mladinke, ki bo potekalo 13.2.2021 v Sofiji.
Ad. 7
Sprejem Viva klub Brežice v članstvo Atletske zveze Slovenije.
N. Jeraša je podal informacijo, da je Viva klub Brežice predložil zahtevano dokumentacijo
za sprejem v članstvo AZS.
Sledila je razprava o problematiki sprejemanja novih članov.
R. Dobnikar je na pobudo nekaterih članov UO predlagal, da se o tej točki odloča na eni od
naslednjih sej UO AZS.
Pri tej točki ni bilo glasovanja.
Ad. 8
Predlogi in pobude članov Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.
A. Šoba je izpostavil težave z domnevnimi merilnimi napravami Timinga Ljubljana ter
nekaterimi sodniškimi odločitvami, ki po njegovem mnenju niso v dobrobit atletov in
atletinj.
Sledila je razprava in izmenjava izkušenj glede sodniških odločitev. R. Dobnikar je glede
na pomembnost teme dejal, da je potrebno tej temi posvetiti več pozornosti in časa ter jo
bomo obravnavali na eni izmed naslednjih sej UO.
O. Batagelj je izpostavil problematiko uporabe dvorane v Šempetru in prosil AZS za pomoč.
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Ad. 9
Razno.
Pod točko razno ni bilo razprave.
Seja se je zaključila ob 23.17.
Zapisnikar: Peter Kastelic

Predsednik AZS:
Roman Dobnikar
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