ZAPISNIK
10. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije (AZS), ki je potekala v torek, 15.
marca 2022, ob 18.00 uri v sejni sobi AZS na Letališki cesti 33c v Ljubljani.
Prisotni: Roman Dobnikar, mag. Primož Feguš, Ladislav Mesarič, Oliver Batagelj, Albert Šoba,
Niko Muhič, Stane Rozman, Uroš Verhovnik, Matija Kranjc, Dušan Papež, Vojko Arzenšek,
Aleksandra Fortin.
Opravičeno odsotni: Anton Noner, Matjaž Sovdat, dr. Andrej Udovč, Mojca Verhovnik, Gregor
Istenič.
Zaposleni pisarne Atletske zveze Slovenije: Nejc Jeraša.
Ostali prisotni: Janez Aljančič.
Predlog dnevnega reda:
1. Ugotovitev sklepčnosti 10. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije. – R.
Dobnikar
2. Potrditev dnevnega reda 10. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije. –
R. Dobnikar
3. Potrditev zapisnikov 9. redne in 26., 27., 28., 29. in 30. dopisne seje Upravnega odbora
Atletske zveze Slovenije. - R. Dobnikar
4. Strategija slovenske atletike 2022 – 2032. – M. Verhovnik, N. Jeraša
5. Erazmus+: Predstavitev projekta Atletska liga »hitreje, višje, močneje«. – N. Jeraša
6. EA support programme: project »Start young, compete clean«. – N. Jeraša
7. Merila za izbor nadomestnega kandidata za NPŠŠ 2020 – 2024. – N. Jeraša
8. Dopolnitev pogojev za priznanje usposobljenosti za naziv Strokovni delavec 1 in 2. – U.
Verhovnik, N. Jeraša
9. Sprejem TPD Ultra v članstvo AZS. – N. Jeraša
10. Predlogi in pobude članov Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije (dopisi J. Rovan,
T. Jarc).
11. Razno
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Ad. 1
Ugotovitev sklepčnosti 10. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.
Predsedujoči je ugotovil, da je ob začetku seje prisotnih 11 od 17 članov UO AZS. Skladno s 36.
členom Poslovnika o delu Upravnega odbora je UO AZS sklepčen in veljavno odloča.
Ad. 2
Potrditev dnevnega reda 10. redne seje UO AZS.
R. Dobnikar je predstavil predlagani dnevni red. Dnevni red je dopolnil z dodatno točko
»Finančna realizacija AZS 1-12-/2021«.
Člani UO niso imeli pripomb o dopolnjenem dnevnem redu, zato ga je dal na glasovanje.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 133: 11 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI.
Sklep št. 133: UO AZS potrjuje dopolnjen predlagani dnevni red 10. redne seje UO AZS.
Ad. 3
Potrditev zapisnikov 9. redne in 26., 27., 28., 29. in 30. dopisne seje Upravnega odbora
Atletske zveze Slovenije.
Pripomb na zapisnike 9. redne in 26., 27., 28., 29. in 30. dopisne seje ni bilo, zato je dal R.
Dobnikar zapisnike na glasovanje.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 134: 11 članov je glasovalo ZA predlagani sklep, 0 PROTI.
Sklep št. 134: UO AZS potrjuje zapisnike 9. redne in 26., 27., 28., 29. in 30. dopisne seje
Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.
Ad. 4
Finančna realizacija AZS 1-12/2021.
N. Jeraša je predstavil finančno realizacijo AZS za obdobje 1.1. – 31.12.2021. Pojasnil je
posamezne postavke na prihodkovni in odhodkovni strani. Dejal je, da je NO AZS že pregledal
poslovanje AZS, prav tako pa bo v naslednjem mesecu izvedena tudi neodvisna revizija
poslovanja AZS za leto 2021. Po opravljeni reviziji bo letno poročilo AZS za leto 2021
posredovano v obravnavo in sprejem UO AZS.
Sledila je razprava.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 135: 11 članov glasovalo ZA, 0 PROTI.
Sklep št. 135: UO AZS se je seznanil s finančno realizacijo AZS 1-12/2021.
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Ad. 5
Erazmus+: Predstavitev projekta Atletska liga »hitreje, višje, močneje«.
N. Jeraša je predstavil projekt otroške Atletske lige »hitreje, višje, močneje«, ki bo organizirana
s partnerji iz Hrvaške in Srbije ter s katero bomo kandidirali za evropska sredstva na Erazmus+
sport razpisu. Atletska liga je namenjena otrokom od 6. do 13. leta starosti, ki še niso vključeni
v atletiko. Udeleženci bodo imeli priložnost odkriti in pokazati svoje atletske talente v starosti
primernih disciplinah teka, skokov in metov. Tekmovanja bodo potekala med majem in junijem
v največjih mestih v 3 državah, finale pa bo vsako leto v eni od držav organizatorjev. N. Jeraša
je predstavil koncept tekmovanja, disciplin, kategorij in samo organizacijsko strukturo.
Matija Kranjc se je seji pridružil ob 18.22.
Sledila je razprava.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 136: 12 članov glasovalo ZA, 0 PROTI.
Sklep št. 136: UO AZS se je seznanil in podpira projekt Atletske lige »hitreje, višje, močneje«.
Ad. 6
EA support programme: project »Start young, compete clean«.
N. Jeraša je predstavil projekt »Start young, compete clean«, s katerim je AZS kandidirala na
razpisu Evropske atletike - Member Federation Support Programme. AZS je bila na razpisu
uspešna in je prejela EA sredstva za projekt za obdobje 2022 in 2023.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 137: 12 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI.
Sklep št. 137: UO AZS se je seznanil s projektom »Start young, compete clean«.
Ad. 7
Merila za izbor nadomestnega kandidata za NPŠŠ 2020 – 2024.
N. Jeraša je dejal, da trenerka NPŠŠ Petra Jenko odhaja v začetku aprila na porodniški dopust,
zato je potrebno začeti postopek izbora nadomestnega kandidata za NPŠŠ. Skladno s
Pravilnikom o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa na državni ravni in njegovim 29.
členom (izbor strokovnih delavcev) v povezavi z izborom strokovnih delavcev v programu NPŠŠ
mora UO AZS najprej sprejeti Merila o izboru nadomestnega strokovno izobraženega delavca v
okviru programa NPŠŠ v obdobju 2020 – 2024, ki opredeljujejo izbor kandidatov in vzpostavitev
vrstnega reda kandidatov, ki bo podlaga za izbor nadomestnega kandidata za program NPŠŠ.
N. Jeraša je predstavil postopek in časovnico izbora nadomestnega kandidata za program NPŠŠ,
ki bo nadomeščal Petro Jenko v času njene porodniške odsotnosti.
Sledila je razprava.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 138: 12 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI.
Sklep št. 138: UO AZS sprejme Merila za izbor nadomestnega kandidata za NPŠŠ 2020 – 2024.
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Ad. 8
Dopolnitev pogojev za priznanje usposobljenosti za naziv Strokovni delavec 1 in 2.
U. Verhovnik in N. Jeraša sta predstavila dopolnitev pogojev za priznavanje usposobljenosti za
naziv Strokovni delavec 1 in 2. N. Dejala sta, da zaenkrat nimamo ustrezne podlage, da bi lahko
posamezniku, ki je že pridobil določene kompetence, te na podlagi ustreznosti in skladnosti z
veljavnimi programi usposabljanja tudi priznali. Predlagata, da se pogoji za priznavanje
usposobljenosti za naziv Strokovni delavec 1 in 2 dopolnijo z naslednji odstavkom:
»Posameznikom se lahko na osnovi pisne vloge in priloženih dokazil prizna del formalno in
neformalno pridobljenih kompetenc. Na predlog predsednika AZS se oblikuje komisija, ki posebej
obravnava vsako vlogo in odloči o ustreznosti in skladnosti dokazil z veljavnimi programi
usposabljanja ter sprejme sklep o izdaji odločbe o vsebini in obsegu priznanih kompetenc.«
Sledila je razprava.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 139: 12 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI.
Sklep št. 139: UO AZS sprejme dopolnitev pogojev za priznanje usposobljenosti za naziv
Strokovni delavec 1 in 2.
P. Feguš se je opravičil in ob 18:56 zapustil sejo.
Ad. 9
Sprejem TPD Ultra v članstvo AZS.
N. Jeraša je predstavil prošnjo Tekaško pohodniškega društva Ultra za priključitev Atletski zvezi
Slovenije. Pojasnil je, da je komisija pregledala dokumentacijo, ki je ustrezna. Komisija je edino
izpostavila, da imamo v 11. členu statuta AZS zapisano, da mora biti glavna dejavnost društva,
ki vstopa v AZS, atletskega značaja. To pa iz njihovega statuta ni razvidno.
Sledila je razprava. UO je sklenil, da se TPD Ultra pozove k dopolnitvi njihovega statuta.
Ad. 10
Strategija slovenske atletike 2022 – 2032.
N. Jeraša je predstavil, kaj je bilo glede strategije že pripravljeno in za katera področja še ni
prejel osnutkov strategije. Dejal je, da so vsi vodje področij prejeli strukturiran obrazec, ki je
sestavljen iz analize stanja (prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti), definicijo ciljev in
koraki za doseganje ciljev ter merljivimi kazalniki uspešnosti (KPI). Plan je, da do konca aprila
pridobimo strategije za vsa področja in pripravimo prvi osnutek. Po uskladitvi osnutka bodo nato
sledili regijski obiski.
A. Šoba je dejal, da je pri pripravi strategije ugotovil, da ni mogoče ločiti posameznih sklopov
med seboj. Predlagal je, da naj vsak pripravi svoj del, nato pa se dobimo skupaj in
predebatiramo. Problem je večplasten, pojavili so se novi izzivi, zato moramo najti odgovore na
dogajanje v svetovni atletiki.
R. Dobnikar predlagal, da se po pridobitvi vseh strategij po področjih dobi delovna skupina na
vikend delavnici, kjer se pripravi končni osnutek, s katerim se gre potem na predstavitve po
regijah.
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M. Kranjc je dejal, da vidi glavno omejitev v pomanjkanju sredstev. Lahko imaš še tako dober
program, pa ga s trenutnimi sredstvi ne moremo realizirati.
A. Šoba je predlagal, da se zbere vse ideje in jih razpošlje vsem, ki jih želijo prebrati in dopolniti.
Tako se bo lahko vključil vsak, ki je pripravljen pomagati.
S. Rozman se je opravičil in ob 19:08 zapustil sejo.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 140: 10 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI.
Sklep št. 140: UO AZS se je seznanil z aktivnostmi in časovnico glede priprave strategije
slovenske atletike 2022 – 2032.
Ad. 11
Predlogi in pobude članov Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije (dopisi J.
Rovan, T. Jarc).
N. Jeraša je predstavil dopisa, ki sta ju poslala J. Rovan (AK Brežice) in T. Jarc (AK Domžale).
Oba dopisa sta se nanašala na sestavo reprezentance za Balkansko dvoransko prvenstvo U20,
ki je potekalo v Beogradu. Dopis J. Rovana se je nanašal neuvrstitev skakalce s palico v
reprezentanco. Dopis T. Jarca se je nanašal na neuvrstitev Žiga Podgorška v reprezentanco,
kljub temu, da je izpolnil normo.
N. Jeraša je glede dopisa J. Rovana pojasnil, da je SS AZS letos sprejel sklep v Merilih 2022, da
lahko na balkanskih prvenstvih nastopajo samo atleti in atletinje z doseženo normo. Omenjeni
atleti in atletinje teh norm niso izpolnili in zato niso bili uvrščeni reprezentanco. V dopisu je bilo
tudi izpostavljeno, da so norme za skakalce s palico previsoke. N. Jeraša je prav tako predstavil
preglednico norm po posameznih tehničnih disciplinah, ki jo je pripravil nacionalni trener za
skoke B. Fridrih. Po njegovem mnenju in mnenju ostalih nacionalnih trenerjev so norme po
disciplinah uravnotežene in korektno določene.
N. Jeraša je glede dopisa T. Jarca pojasnil, da so Balkanska prvenstva najnižji rang mednarodnih
tekmovanj, zato je že večletna praksa, da morajo klubi prijaviti atlete in atletinje, ki so
zainteresirani za nastop na tekmovanju. Dejal je, da je Marija Šestak poslala klubom 2 e-pošti
vezano na prijave na omenjeno tekmovanje. Iz strani AK Domžale smo prejeli informacijo o
interesu za nastop Žiga Podgorška na omenjenem tekmovanju prepozno in ga zato ni bilo možno
več uvrstiti v reprezentanco.
Sledila je razprava.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 141: 10 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI.
Sklep št. 141: UO AZS se je seznanil z dopisoma J. Rovana in T. Jarca in ugotavlja, da so bili
vsi postopki AZS izpeljani pravilno.
Ad. 12
Razno.
Pri točko razno ni bilo razprave.
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Seja se je zaključila ob 19:58.
Zapisnikar: G. Japelj
Predsednik AZS
Roman Dobnikar
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