ZAPISNIK
21.dopisne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je potekala od petka, 22.
oktobra 2021, od 13:30, do sobote, 23. oktobra 2021, do 13:30.
Vabljeni k glasovanju: člani Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.
Dnevni red:
1. Izbor nadomestnega kandidata za NPŠŠ 2020 – 2024.
2. Prednostna lista kandidatov za zaposlitev v državni upravi RS.
3. Izbor kandidatov za štipendije Olimpijske solidarnosti MOK za OI Pariz 2024
Ad 1: Izbor nadomestnega kandidata za NPŠŠ 2020 – 2024.
Obrazložitev predloga sklepa št. 105:
Upravni odbor Atletske zveze Slovenije (UO AZS) je na 20. dopisni seji UO AZS sprejel
Merila za izbor nadomestnega kandidata za NPŠŠ 2020 – 2024. Dne 12.10.2021 je bil
objavljen Poziv za evidentiranje kandidatov za izbor nadomestnega strokovno
izobraženega delavca v okviru programa NPŠŠ za obdobje 2020-2024. Rok za oddajo vlog
je bil 19.10.2021 do 23.59. Prejeli smo 1 vlogo, in sicer s strani Tomaža Pliberška, ki je
popolna in ustreza vsem kriterijem.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 105: 13 članov je glasovalo ZA predlagani sklep:
g. Roman Dobnikar (23.10. ob 9:44), mag. Primož Feguš (23.10. ob 12:40), g. Anton
Noner (22.10. ob 14:10), dr. Andrej Udovč (23.10. ob 7:46), g. Stane Rozman (22.10. ob
15:14), g. Uroš Verhovnik (22.10. ob 15:01), ga. Aleksandra Fortin (23.10. ob 10:19), ga.
Mojca Verhovnik (23.10. ob 10:56), g. Albert Šoba (22.10. ob 16:11), g. Niko Muhič
(22.10. ob 14:49), g. Matjaž Sovdat (22.10. ob 14:49), g. Dušan Papež (23.10. ob 12:48),
g. Oliver Batagelj (22.10. ob 21:39); 1 član je glasoval ZA po zaključku seje: g. Ladislav
Mesarič (25.10. ob 14:11); 3 člani niso glasovali: g. Vojko Arzenšek g. Istenič Gregor,
g. Matija Kranjc.
Sklep št. 105: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije izbere Tomaža Pliberška za
nadomestnega strokovno izobraženega delavca v okviru programa NPŠŠ za obdobje 20202024, ki bo v programu nadomestil Tino Jurčak.
Ad 2: Prednostna lista kandidatov za zaposlitev v državni upravi RS.
Obrazložitev predloga sklepa št. 106:
Dne 18.10.2021 smo s strani OKS-a dobili poziv za oddajo prednostnega seznama za
zaposlovanje v državni upravi, ki ga moramo posredovati OKS-u do ponedeljka,
25.10.2020. Strokovni svet (SS) AZS je skladno s Kriteriji za oblikovanje prednostne liste
športnikov in trenerjev kandidatov za zaposlovanje v državni upravi pripravil seznam, ki je
priložen kot gradivo seji Upravnega odbora.

Pri atletih sta v dogovoru z OKS-om na seznam uvrščena Rudolf Žan (1.) in Klara Lukan
(3.), ki trenutno nimata ustrezne kategorizacije, ampak jo bosta zagotovo dobila konec
leta na podlagi evropskih/svetovnih rang lestvic. Prav tako je na seznam uvrščen tudi Luka
Janežič (2.), ki je izgubil zaposlitev v Slovenski vojski in bo lahko kandidiral za zaposlitev
le pri Finančni upravi in Policiji.
Pri trenerjih je v dogovoru z OKS-om na seznam uvrščen Matija Šestak, ki je že zaposlen
v Slovenski vojski. Po navedbah OKS-a AZS namreč ne bi mogla dobiti zaposlitve
dodatnega trenerja v javni upravi. Z uvrstitvijo trenerja na seznam AZS soglaša, da se
Matiji Šestaku podaljša pogodba o zaposlitvi ob predpostavki, da bo izpolnjeval vse pogoje.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 106: 13 članov je glasovalo ZA predlagani sklep:
g. Roman Dobnikar (23.10. ob 9:44), mag. Primož Feguš (23.10. ob 12:40), g. Anton
Noner (22.10. ob 14:10), dr. Andrej Udovč (23.10. ob 7:46), g. Stane Rozman (22.10. ob
15:14), g. Uroš Verhovnik (22.10. ob 15:01), ga. Aleksandra Fortin (23.10. ob 10:19), ga.
Mojca Verhovnik (23.10. ob 10:56), g. Albert Šoba (22.10. ob 16:11), g. Niko Muhič
(22.10. ob 14:49), g. Matjaž Sovdat (22.10. ob 14:49), g. Dušan Papež (23.10. ob 12:48),
g. Oliver Batagelj (22.10. ob 21:39); 1 član je glasoval ZA po zaključku seje: g. Ladislav
Mesarič (25.10. ob 14:11); 3 člani niso glasovali: g. Vojko Arzenšek g. Istenič Gregor,
g. Matija Kranjc.
Sklep št. 106: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije sprejme prednostni seznam za
zaposlitev v državni upravi RS.

Ad 3: Izbor kandidatov za štipendije Olimpijske solidarnosti MOK za OI Pariz
2024.
Obrazložitev predloga sklepa št. 107:
Dne 14.10.2021 smo s strani OKS-a dobili razpis vezan na štipendije Olimpijske
solidarnosti MOK za OI Pariz 2024. SS AZS je na podlagi kriterijev spodaj naredil izbor 2
kandidatov, in sicer Rudolfa Žana in Agato Zupin. Pri atletih sta bila v ožjem izboru Rudolf
Žan in Luka Janežič, pri glasovanju je nato več glasov članov SS AZS dobil Rudolf Žan.

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 107: 13 članov je glasovalo ZA predlagani sklep:
g. Roman Dobnikar (23.10. ob 9:44), mag. Primož Feguš (23.10. ob 12:40), g. Anton
Noner (22.10. ob 14:10), dr. Andrej Udovč (23.10. ob 7:46), g. Stane Rozman (22.10. ob
15:14), g. Uroš Verhovnik (22.10. ob 15:01), ga. Aleksandra Fortin (23.10. ob 10:19), ga.
Mojca Verhovnik (23.10. ob 10:56), g. Albert Šoba (22.10. ob 16:11), g. Niko Muhič
(22.10. ob 14:49), g. Matjaž Sovdat (22.10. ob 14:49), g. Dušan Papež (23.10. ob 12:48),
g. Oliver Batagelj (22.10. ob 21:39); 1 član je glasoval ZA po zaključku seje: g. Ladislav
Mesarič (25.10. ob 14:11); 3 člani niso glasovali: g. Vojko Arzenšek g. Istenič Gregor,
g. Matija Kranjc.
Sklep št. 107: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije izbere Rudolfa Žana in Agato Zupin
za kandidata za štipendije Olimpijske solidarnosti MOK za OI Pariz 2024.

Seja se je zaključila 23. oktobra 2021 ob 13:30.

Zapisal Nejc Jeraša.

