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ZAPISNIK 

 

3. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je v obliki video konference 

potekala v četrtek, 15. aprila 2021, ob 19. uri. 

 

Prisotni: mag. Primož Feguš, Ladislav Mesarič, Oliver Batagelj, Gregor Istenič, Niko Muhič, 

Anton Noner, Matjaž Sovdat, Albert Šoba, dr. Andrej Udovč, Mojca Verhovnik, Uroš 

Verhovnik, Vojko Arzenšek. 

 

Opravičeno odsotni: Roman Dobnikar, Stane Rozman, Aleksandra Fortin, Matija Kranjc, 

Dušan Papež. 

 

Zaposleni pisarne Atletske zveze Slovenije: Nejc Jeraša, Peter Kastelic. 

 

Ostali prisotni: Barbara Nose, Andraž Pahor, Tomaž Jarc. 

 

 

Predlog dnevnega reda: 

 

1. Ugotovitev sklepčnosti 3. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije. 

–  P. Feguš 

2. Potrditev dnevnega reda 3. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.  

–  P. Feguš 

3. Potrditev zapisnikov 2. redne in 2., 3., 4., 5., 6. in 7. dopisne seje Upravnega 

odbora Atletske zveze Slovenije. –  P. Feguš 

4. Letno poročilo o delovanju Atletske zveze Slovenije 2020 in poročilo neodvisnega 

revizorja. – P. Feguš, N. Jeraša 

5. Prioritete Nacionalnega razvojnega načrta slovenske atletike 2021 – 2024. – P. 

Feguš, M. Verhovnik, N. Jeraša, A. Šoba, A. Udovč, A. Noner 

6. Sprejem Viva klub Brežice in Športno društvo Atlet Dolomiti v članstvo Atletske 

zveze Slovenije. – N. Jeraša 

7. Projekt »Začni mlad, tekmuj pošteno« sofinanciran s stran Evropske atletike kot 

izreden razvojni projekt 2021 – 2022. – N. Jeraša 

8. Predlogi in pobude članov Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije  

9. Razno 
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Ad. 1 

Ugotovitev sklepčnosti 3. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije. 

 

Podpredsednik P. Feguš je pozdravil člane UO in ostale prisotne. V imenu predsednika AZS 

R. Dobnikarja se je opravičil za njegovo odsotnost in dejal, da ga je predsednik pooblastil 

za vodenje današnje skupščine. Ugotovil je, da je ob začetku seje prisotnih 9 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 3. redne seje UO AZS.    

 

P. Feguš je predstavil predlagani dnevni red. 

 

G. Istenič je pripomnil, da predlagatelj dnevnega reda h gradivu ni predložil kratkih 

obrazložitev predlaganih sklepov. Ker pri točkah 4, 5 in 7 teh obrazložitev ni, je predlagal, 

da se črtajo z dnevnega reda. 

 

P. Feguš mu je odgovoril, da se bo držal dnevnega reda, da pa se bo o pripombah 

razpravljalo pri dotičnih točkah. 
 
Ostali člani UO niso imeli pripomb o dnevnem redu, zato ga je P. Feguš dal na glasovanje. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 41:  8 članov je glasovalo za in 1 proti (G. Istenič).  

 

Sklep št. 41: UO AZS potrjuje predlagani dnevni red 3. redne seje UO AZS. 

 

 

Ad. 3 

Potrditev zapisnikov 2. redne in 2., 3., 4., 5., 6. in 7. dopisne seje Upravnega 

odbora Atletske zveze Slovenije. 

 

G. Istenič je izpostavil, da v zapisniku 2. redne seje pogreša svoje pripombe v razpravah 

in ker je spregledal elektronsko poročilo direktorja AZS N. Jeraše zdaj prosi, da se v 

zapisnik dodajo naslednje pripombe pri 4. točki dnevnega reda: 

 

»G. Istenič je opozoril, da gradivo ni pripravljeno v skladu s Poslovnikom o finančno 

materialnem poslovanju AZS.  

 

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.« 
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P. Feguš mu je odgovoril, da bo zapisnik dopolnjen. 

 

P. Feguš je dal v potrditev zapisnike 2. redne in 2., 3., 4., 5., 6. in 7. dopisne seje dopisne 

seje UO AZS. 

 

Ob 19.09 se je seji pridružil A. Noner. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 42:  10 članov je glasovalo za, 0 proti. 

 

Sklep št. 42: UO AZS potrjuje zapisnike 2. redne in 2., 3., 4., 5., 6. in 7. dopisne seje 

Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije z dogovorjenimi dopolnitvami. 

 

Ob 19.10 se je seji pridružil O. Batagelj. 

Ob 19.22 se je seji pridružil Niko Muhič. 

 

Ad. 4 

UO AZS sprejme Letno poročilo o delovanju Atletske zveze Slovenije 2020. 

 

P. Feguš je besedo predal direktorju AZS N. Jeraši. 

 

N. Jeraša je naprej predstavil vsebinski del letnega poročila AZS vezan na organiziranost 

AZS, poročila o delu organov, delovnih teles in združenj AZS ter predstavil izpeljane 

projekte AZS v letu 2020.  

 

Nato je predstavil še finančni del letnega poročila. Dejal je, da je AZS v letu 2020 realizirala 

1.107.809,99 € prihodkov in 1.035.805,90 € odhodkov. AZS je v letu 2020 ustvarila 

72.004,09 € presežka prihodkov nad odhodki. Nato je predstavil in pojasnil realizirane 

posamezne postavke na prihodkovni in odhodkovni strani. 

 

Sledila je razprava z dodatnimi pojasnili članom UO AZS. 

 

M. Sovdat je podal predlog, da bi se določena sredstva namenilo tudi trenerjem oziroma 

vodjem reprezentanc na mednarodnih tekmovanjih, saj gre za veliko odgovornost. 

 

A. Šoba je dejal, da so v preteklosti trenerji že prejemali dnevnice in se strinja, da bi 

trenerji na reprezentančnih odpravah lahko prejeli določen honorar. 

 

A. Šoba je še predlagal, da se sredstva, namenjena za potne stroške članom različnih 

organov, ki jih letos ni, ker seje potekajo v obliki videokonferenc, preusmerijo v druge 

namene. 

 

A. Noner je pohvalil direktorja, ki je najbolj zaslužen, da so bila vsa namenska sredstva v 

letu 2020 uspešno počrpana.  

 

P. Feguš je dal besedo predsedniku Nadzornega odbora AZS T. Jarcu, ki je seznanil UO 

AZS, da NO AZS ni prejel vse dokumentacije, da bi lahko pregledal poslovanje AZS, kot 

mu narekuje 35. člen Statuta AZS. 

 

N. Jeraša je ob tem dodal, da je nov NO AZS veliko zahtevnejši od prejšnjega z vidika 

količine dokumentacije, informacij in pojasnil, ki jih zahteva in jih v takem obsegu ne more 
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suportirati. Dejal je, da je NO AZS poslal že preko 150 strani skeniranega gradiva s 

pojasnili. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 43:  11 članov je glasovalo za in 1 proti (G. Istenič). 

 

Sklep št. 43: UO AZS sprejme Letno poročilo o delovanju Atletske zveze Slovenije 2020. 

 

Ad. 5 

Prioritete Nacionalnega razvojnega načrta slovenske atletike 2021 – 2024. 

 

P. Feguš je besedo predal direktorju N. Jeraši, ki je člane UO AZS seznanil s potekom 

dejavnosti opredeljenih v Nacionalnem razvojnem načrtu slovenske atletike 2021 – 2024. 

 

Nato je besedo predal M. Verhovnik, predsednici Svetovalnega telesa za strategijo, ki je 

podala osnovne informacije glede priprave dolgoročne strategije slovenske atletike  

(področja, ki bodo vključena v strategijo in njihove nosilce, časovnica aktivnosti). 

 

N. Jeraša je nadaljeval in predstavil tri prioritete nacionalnega razvojnega načrta: članska 

izkaznica, program otroške atletike in sprememba tekmovalnega sistema U12 in U14. 

 

N. Jeraša je predal besedo predsedniku Svetovalnega telesa za razvoj otroške in šolske 

atletike A. Nonerju, ki je predstavil planirano časovnico in aktivnosti pri oblikovanju novega 

programa Kids Athletics. 

 

A. Šoba je dejal, da bo Strokovni svet AZS obravnaval tematiko spremembe tekmovalnega 

sistema U12 in U14 na naslednji seji SS AZS. A. Udovč je dodal, da so do zdaj v tej smeri 

potekali neformalni pogovori.  

 

G. Istenič je prosil, da se v prihodnje gradivo pripravi na način, da se bodo člani UO AZS 

lahko pripravili na razpravo. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 44:  11 članov je glasovalo za, 1 vzdržan (G. Istenič). 

 

Sklep št. 44: UO AZS se je seznanil s prioritetami Nacionalnega razvojnega načrta 

slovenske atletike 2021 – 2024. 

 

 

Ad. 6 

Sprejem Viva klub Brežice in Športno društvo Atlet Dolomiti v članstvo Atletske 

zveze Slovenije. 

 

N. Jeraša je dejal, da Viva klub Brežice in Športno društvo Atlet Dolomiti izpolnjujeta vse 

pogoje za včlanitev v AZS in UO AZS predlaga, da ju sprejmejo v članstvo. Hkrati je dal 

pobudo, da se do letošnje Skupščine pripravi predlog spremembe Statuta AZS v delu, ki 

definira pogoje včlanitve in glasovalne pravice. 

 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 45:  10 članov je glasovalo za, 2 vzdržana (A. Noner, 

U. Verhovnik). 

 

Sklep št. 45: UO AZS sprejme Viva klub Brežice v članstvo Atletske zveze Slovenije. 
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Glasovanje o predlaganem sklepu št. 46:  9 članov je glasovalo za, 1 proti (G. Istenič), 2 

vzdržana (A. Noner, U. Verhovnik). 

 

Sklep št. 46: UO AZS sprejme Športno društvo Atlet Dolomiti v članstvo Atletske zveze 

Slovenije. 

 

 

Ad. 7 

Projekt »Začni mlad, tekmuj pošteno« sofinanciran s stran Evropske atletike kot 

izreden razvojni projekt 2021 – 2022. 

 

N. Jeraša je seznanil UO AZS, da je AZS konec lanskega leta na razpisu Evropske atletske 

zveze uspešno kandidirala s projektom »Začni mlad, tekmuj pošteno« in je prejela sredstva 

v višini 20.000,00 švicarskih frankov. Dejal je, da je bil projekt pripravljen na podlagi 

nacionalnega razvojnega načrta slovenske atletike, in sicer ene izmed 8 prioritet – program 

otroške atletike. Projekt je sestavljen iz 4 sklopov: dnevi atletike, atletika v vseh šolah, 

množični tek otrok in izobraževanje mentorjev. 

 

G. Istenič je prosil, da se članom UO AZS pošlje tudi finančni plan projekta, ki je bil priložen 

h kandidaturi. Prosil je za celotno finančno konstrukcijo projekta, ki je financiran tudi iz 

drugih virov. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 47:  12 članov je glasovalo za, 0 proti. 

 

Sklep št. 47: UO AZS se je seznanil s projektom »Začni mlad, tekmuj pošteno«, ki bo 

sofinanciran s strani Evropske atletike kot izreden razvojni projekt 2021 – 2022. 

 

Ad. 8 

Predlogi in pobude članov Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije. 

 

U. Verhovnik je kot predsednik Združenja atletskih trenerjev Slovenije (ZATS) člane UO 

AZS seznanil z naslednjimi pobudami in predlogi ZATS, ki bodo podrobno predstavljene na 

naslednji seji UO: uvedba trenerske izkaznice, ki bi na tekmovanjih hkrati služila kot 

akreditacija; določitev nalog trenerjev na tekmovanjih; plačilo trenerjev in vodij na 

reprezentančnih tekmovanjih; spremembe poimenovanj mednarodnih atletskih mitingov, 

spremembe sodniških pravil, prenos dvoranskih tekmovanj, spremembe tekmovalnega 

sistema. Sledila je kratka razprava. 

 

M. Sovdat je izpostavil problematiko povezano s Športnim centrom HIT v Šempetru pri 

Novi Gorici. O. Batagelj se je strinjal s Sovdatom in zaprosil za pomoč AZS. 

 

G. Istenič je opomnil, da je v sestavi Komisije za registracijo in prestope pet članov, 

medtem ko pravilnik predvideva tri člane. 

 

N. Jeraša je odgovoril, da sta iz Komisije za registracijo in prestope izstopila N. Jeraša in 

R. Dobnikar. G. Istenič je predlagal, da novo sestavo komisije sprejme UO.  

 

P. Feguš je dal na glasovanje naslednji sklep. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 48:  12 članov je glasovalo za, 0 proti. 
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Sklep št. 48: UO AZS imenuje Ladislava Mesariča za predsednika Komisije za registracijo 

in prestope, za člane pa mag. Primoža Feguša (namestnik predsednika) in Zdravka 

Peternelja. 

 

 

G. Istenič je prosil, da se opravi analiza postopkov pritožb na diskvalifikacijo Maruše 

Mišmaš Zrimšek na dvoranskem evropskem prvenstvu v Torunu.  

 

N. Jeraša je obrazložil, kako je postopek pritožbe potekal. 

 

Sledila je razprava vezana na hitra testiranja pred tekmovanji. 

 

 

Ad. 9 

Razno. 

 

Razprave pod točko razno ni bilo. 

 

 

 

Seja se je zaključila ob 21.02. 

 

 

Zapisnikar: Peter Kastelic                                         Predsednik AZS: 

                Roman Dobnikar 

 

 

 


