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ZAPISNIK 

 

 

12. redne seje Upravnega odbora (UO) Atletske zveze Slovenije (AZS), ki je potekala v sredo, 

14. septembra 2022, ob 19.00 uri preko spleta v obliki video konference. 

 

Prisotni: Roman Dobnikar, mag. Primož Feguš, Ladislav Mesarič, Uroš Verhovnik, Albert Šoba, 

Dušan Papež, Anton Noner, dr. Andrej Udovč, Niko Muhič, Matjaž Sovdat, Vojko Arzenšek. 

 

Odsotni: Oliver Batagelj, Aleksandra Fortin, Stane Rozman, Mojca Verhovnik, Gregor Istenič, 

Matija Kranjc. 

 

Zaposleni pisarne Atletske zveze Slovenije: Nejc Jeraša. 

 

Ostali prisotni: Darjan Murko. 

 

 

Predlog dnevnega reda: 

 

1. Ugotovitev sklepčnosti 12. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije. –  P. 

Feguš 

2. Potrditev dnevnega reda 12. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije. –  

P. Feguš 

3. Potrditev zapisnikov 11. redne in 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42. in 43. dopisne 

seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije. – P. Feguš 

4. Sprejem Pravilnika o denarnih nagradah za dosežene rezultate za atlete in njihove 

trenerje v absolutni članski kategoriji. – P. Feguš, N. Jeraša 

5. Nagrada K. Čehu in T. Šutej za osvojeni medalji na EP v Münchnu. – P. Feguš, N. Jeraša 

6. Finančna realizacija AZS 1-7/2022. - R. Dobnikar, N. Jeraša 

7. Nov predsednik Strokovnega odbora Združenja atletskih sodnikov Slovenije. – P. Feguš, 

N. Jeraša 

8. Nov strokovni sodelavec AZS. – P. Feguš, N. Jeraša 

9. Nespoštovanje pogodbenih določil s strani atletov in atletinj. - R. Dobnikar, N. Jeraša 

10. Predlog kandidata AZS za podpredsednika in člana Izvršnega odbora OKS - ZŠZ. - R. 

Dobnikar 

11. Predlog kandidata AZS za člana Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v 

Republiki Sloveniji. - R. Dobnikar 

12. Sprejem Atletskega kluba Gorenja vas - Poljane v članstvo AZS. – N. Jeraša 

13. Predlogi in pobude članov Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije (dopis AD 

Kladivar Celje). 

14. Razno 
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Ad. 1 

Ugotovitev sklepčnosti 12. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije. 

 

P. Feguš je pozdravil vse prisotne in sporočil, da se bo predsednik AZS R. Dobnikar seji pridružil 

kasneje in ga je pooblastil za vodenje današnje seje. Predsedujoči je ugotovil, da je ob začetku 

seje prisotnih 10 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 12. redne seje UO AZS.    

 

P. Feguš je predstavil predlagani dnevni red.  
 
Člani UO niso imeli pripomb o dnevnem redu, zato ga je dal na glasovanje. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 178:  10 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI.  

 

Sklep št. 178: UO AZS potrjuje predlagani dnevni red 12. redne seje UO AZS. 

 

 

Ad. 3 

Potrditev zapisnikov 11. redne in 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42. in 43. dopisne 

seje UO AZS. 

 

Pripomb na zapisnike 11. redne in 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42. in 43. dopisne seje 

ni bilo, zato je dal P. Feguš zapisnike na glasovanje. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 179:  10 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 179: UO AZS potrjuje zapisnike 11. redne in 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42. 

in 43. dopisne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije. 

 

 

Ad. 4 

Sprejem Pravilnika o denarnih nagradah za dosežene rezultate za atlete in njihove 

trenerje v absolutni članski kategoriji. 

 

N. Jeraša je pojasnil, da pravilnik že obstaja in gre samo za par manjših popravkov oz. 

dopolnitev, zneski za nagrade pa ostajajo nespremenjeni. Dejal je, da so si nekateri posamezniki 

napačno interpretirali pravilnik in so sklepali, da ta pravilnik predpisuje nagrade tudi na starostno 

kategorijo mlajših članov (U23). UO AZS je že na eni izmed preteklih sej dal pojasnilo, da velja 

omenjeni pravilnik za absolutna članska tekmovanja.  

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 180: 10 članov glasovalo ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 180: UO AZS sprejme Pravilnik o denarnih nagradah za dosežene rezultate za atlete 

in njihove trenerje v absolutni članski kategoriji. 
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Ad. 5 

Nagrada K. Čehu in T. Šutej za osvojeni medalji na EP v Münchnu. 

 

N. Jeraša je dejal, da skladno s Pravilnikom o nagradah K. Čehu in T. Šutej ter njunima 

trenerjema pripada nagrada za osvojeni medalji na EP v Münchnu, in sicer K. Čehu in trenerju 

G. Kanterju za osvojeno srebrno medaljo na EP v Münchnu pripada nagrada v višini 6.000 € 

bruto (trener 3.000 € bruto) in T. Šutej in trenerju M. Kranjcu za osvojeno bronasto medaljo v 

višini 5.000 € bruto (trener 2.500 € bruto). 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 181: 10 članov glasovalo ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 181: UO AZS odobri denarno nagrado K. Čehu in trenerju G. Kanterju za osvojeno 

srebrno medaljo na EP v Münchnu v višini 6.000 € bruto (trener 3.000 € bruto) in T. Šutej in 

trenerju M. Kranjcu za osvojeno bronasto medaljo v višini 5.000 € bruto (trener 2.500 € bruto). 

 

 

R. Dobnikar se je pridružil seji ob 19.35. 

 

Ad. 6 

Finančna realizacija AZS 1-7/2022. 

 

N. Jeraša je najprej na kratko predstavil delo pisarne AZS v omenjenem obdobju. Nato predstavil 

glavne aktivnosti, dogodke in tekmovanja, ki so že bila realizirana in izpeljana v letu 2022. Dejal 

je, da je bila letošnja sezona iz vidika doseženih rezultatov ena izmed najuspešnejših v zgodovini 

slovenske atletike. Dodal je, da je bilo letošnje leto zaradi vseh aktivnosti in tekmovanj tudi 

izredno zahtevno in naporno za celotno pisarno AZS. 

 

N. Jeraša je nato predstavil finančno realizacijo AZS za obdobje 1-7/2022 in pojasnil posamezne 

postavke na prihodkovni in odhodkovni strani. Pri sredstvih za nastope športnikov je izpostavil, 

da smo močno presegli planirane stroške za udeležbo na mednarodnih tekmovanjih. S 3 

tekmovanji (SP Oregon, SP U20 Cali in EP U18 Jeruzalem) smo imeli za 100.000 € več stroškov 

od planiranega. Na koncu je predstavil tudi projekcijo finančnega rezultata AZS po zaključku 

leta. 

 

Sledila je razprava članov UO AZS. 

 

Predsednik NO AZS D. Murko je dejal, da se bo NO AZS v naslednjih tednih sestal in pregledal 

predstavljeno finančno realizacijo AZS. 

 

Po razpravi je dal P. Feguš sklep na glasovanje. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 182:  11 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 182: UO AZS se je seznanil s finančno realizacijo AZS 1-7/2022. 

 

 

Ad. 7 

Nov predsednik Strokovnega odbora Združenja atletskih sodnikov Slovenije (ZASS). 

 

N. Jeraša je pojasnil, da je dosedanja predsednica Strokovnega odbora ZASS Andreja Jošt zaradi 

osebnih razlogov podala pisno odstopno izjavo. Strokovni odbor atletskih sodnikov se je soglasno 

odločil, da predlagajo za novega predsednika Klemna Matkoviča. Hkrati so predlagali, da se 

odbor razširi iz dosedanjih sedem na devet članov. N. Jeraša je glede razširitve pojasnil, da 
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njihov trenutni pravilnik tega dopušča in da je Strokovni odbor atletskih sodnikov že prejel 

informacijo, da morajo najprej spremeniti pravilnik in bodo lahko šele potem razširili odbor za 2 

člana. 

 

Sledila je kratka razprava po kateri je dal P. Feguš sklep na glasovanje. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 183:  11 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI.  

 

Sklep št. 183: UO AZS potrdi Klemna Matkoviča kot novega predsednika Strokovnega odbora 

Združenja atletskih sodnikov Slovenije. 

 

Ad. 8 

Nov strokovni sodelavec AZS. 

 

N. Jeraša je na kratko predstavil potek izbora novega strokovnega sodelavca AZS ter delovne 

izkušnje in delovne naloge izbranega sodelavca Damijana Rifla. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 184: 11 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 184: UO AZS odobri sklenitev pogodbe o poslovnem sodelovanju z novim strokovnim 

sodelavcem Damijanom Riflom. 

 

Ad. 9 

Nespoštovanje pogodbenih določil s strani atletov in atletinj. 

 

N. Jeraša je pojasnil, da je v letošnjem letu prišlo do par primerov nespoštovanja pogodbenih 

določil s strani atletov in atletinj: 

- neudeležba na uvodnih sestankih reprezentanc;  

- nenošenje uradne opreme na reprezentančnih tekmovanjih; 

- zavrnitev štafetnega nastopa za reprezentanco na balkanskem prvenstvu (A. Horvat); 

- neudeležba na novinarskih konferencah za EP v Münchnu (M. Ratej); 

- sprememba datuma prihoda na EP v Münchnu po oddani finalni prijavi (A. Hanjšek); 

- odpoved reprezentančnega nastopa po oddani finalni prijavi za EP v Münchnu (Ž. Rudolf); 

 

N. Jeraša je vsak primer posebej pojasnil. Sledila je razprava članov UO AZS, kjer so se strinjali, 

da je potrebno takšno početje sankcionirati. Večina članov UO AZS se je strinjala, da je potrebno 

pogodbe z atleti za leto 2023 posodobiti na takšen način, da bodo natančno definirane finančne 

posledice v primeru nespoštovanja pogodbenih določil.  

 

Posebej so bili izpostavljeni nastali stroški Ž. Rudolfa zaradi prepozne odpovedi nastopa. Ž. 

Rudolf je namreč odpovedal nastop po zaključeni finalni prijavi za EP v Münchnu, zaradi česar je 

morala AZS kljub neudeležbi plačati celotne stroške hotelske nastanitve. Člani UO AZS so se na 

koncu strinjali, da se Ž. Rudolfa zaradi prepozne odpovedi dodatno finančno ne kaznuje, se mu 

pa skladno s pogodbo ne izplača dela pogodbe zaradi nenastopa na Atletskem pokalu Slovenije. 

 

Po zaključeni razpravi so člani UO AZS predlagali, da vsi omenjeni prejmejo pisne opomine zaradi 

nespoštovanja pogodbenih določil.  

 

P. Feguš je dal po zaključeni razpravi sklep na glasovanje. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 185: 11 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI. 
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Sklep št. 185: UO AZS sprejme, da Anita Horvat, Martina Ratej, Andrej Hajnšek in Žan Rudolf 

prejmejo pisne opomine zaradi nespoštovanja pogodbenih določil v letu 2022, direktor AZS N. 

Jeraša mora pripraviti dopolnitve pogodb z atleti, kjer bodo natančno definirane posledice v 

primeru nespoštovanja pogodbenih določil. 

 

A. Noner je ob 21.05 zapustil sejo. 

 

Ad. 10 

Predlog kandidata AZS za podpredsednika in člana Izvršnega odbora OKS - ZŠZ. 

 

R. Dobnikar je na kratko predstavil svojo kandidaturo za člana Izvršnega odbora OKS – ZŠZ in 

podpredsednika OKS – ZŠZ. 

 

L. Mesarič je dejal, da ljudje po njegovem mnenju ne odobravajo vstopa R. Dobnikarja v ekipo 

J. Sodržnika. Dodal je, da podpira njegovo kandidaturo za obe funkciji, ni pa prav, da UO AZS 

brez posvetovanja v atletskih krogih podpre katero koli opcijo.  

 

Enako mnenje je izrazil tudi U. Verhovnik. 

 

Po razpravi je dal P. Feguš na glasovanje sklep. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 186: 10 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 186: UO AZS potrjuje R. Dobnikarja kot kandidata AZS za podpredsednika in člana 

Izvršnega odbora OKS – ZŠZ. 

 

Ad. 11 

Predlog kandidata AZS za člana Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v 

Republiki Sloveniji. 

 

R. Dobnikar je za kandidata AZS za člana Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v 

Republiki Sloveniji predlagal direktorja AZS N. Jerašo. Do zdaj je funkcijo opravljal Martin 

Steiner, ki pa po dveh mandatih ne more več kandidirati. 

 

P. Feguš je dal sklep na glasovanje. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 187: 10 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 187: UO AZS potrjuje N. Jerašo kot kandidata AZS za člana Sveta Fundacije za 

financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. 

 

 

Ad. 12 

Sprejem Atletskega kluba Gorenja vas - Poljane v članstvo AZS. 

 

N. Jeraša je pojasnil, da je Atletski klub Gorenja vas – Poljane predložil popolno in ustrezno 

dokumentacijo, kar je potrdila tudi Komisija za registracijo. 

 

P. Feguš je dal sklep na glasovanje. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 188: 10 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 188: UO AZS sprejme Atletski klub Gorenja vas - Poljane v članstvo AZS. 
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Ad. 13 

Predlogi in pobude članov Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije (dopis AD 

Kladivar Celje). 

 

V. Arzenšek je izrazil nestrinjanje z delom Pravilnika o točkovanju uspešnosti atletskih društev 

in klubov. Podal je nekaj primerov točkovanja, ki se mu ne zdijo primerni: 

- medalja na SP prinese 8000 točk, organizacija dvodnevnega tekmovanja prinese 4000 

točk. Torej organizacija dveh tekmovanj je enakovredna kot medalja na svetovnem 

prvenstvu, ki jo mogoče določena atletska sredina nikoli ne bo osvojila; 

- razlika na ekipni članski tekmi med prvo in drugo ekipo je 100 točk. En registriran član 

(tekmovalna licenca) pa prinese isto 100 točk. Nerazumljivo razmerje, en registriran član 

izniči razliko na ekipni tekmi.  

Predlagal je imenovanje delovne skupine, ki bo pregledala in posodobila omenjeni pravilnik. 

 

N. Jeraša je predlagal, da se pripravi predlog sestave delovne skupine, ki bo pregledala in 

posodobila obstoječi pravilnik. 

 

P. Feguš je dal sklep na glasovanje. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 189: 10 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI  

 

Sklep št. 189: Pisarna AZS pripravi predlog delovane skupine za spremembo Pravilnika o 

točkovanju uspešnosti atletskih društev in klubov do naslednje seje UO AZS. 

 

 

N. Jeraša je predlagal, da Zdravka Peternelja v Komisiji za registracijo zaradi upokojitve 

nadomesti Gregor Japelj. 

 

P. Feguš je dal sklep na glasovanje. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 190: 10 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI  

 

Sklep št. 190: UO AZS imenuje G. Japlja kot člana Komisije za registracijo, ki bo zaradi 

upokojitve nadomestil Z. Peternelja. 

 

Ad. 14 

Razno 

 

R. Dobnikar je člane UO AZS seznanil o prejetih vabilih s strani občin Šentjur in Radeče, da bi 

naslednja seja UO AZS potekala v njihovih prostorih, in sicer 25. ali 27. oktobra. Dejal je, da 

bodo člani UO AZS v naslednjih dneh dobili preliminarno vabilo za naslednjo sejo UO AZS. 

 

A. Udovč je izpostavil izzive glede organizacije tekmovanj, saj je bilo izjemno težko najti 

organizatorja Atletskega pokala Slovenije za starejše mladince in mladinke, AD Kronos pa je 

odstopil od organizacije Atletskega pokala Slovenije v mnogobojih zaradi prevelikega stroška 

najema stadiona. 

 

N. Muhič je potrdil, da so naredili vse, da bi tekmovanje v mnogoboju izpeljali, ampak je bil 

strošek najema stadiona previsok.  
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A. Udovč in N. Jeraša sta izpostavila, da bo to velik izziv tudi v prihodnosti. 

 

U. Verhovnik je predlagal, da bi bilo dobro, da bi imeli v pisarni AZS nekoga, ki bi kot nekakšen 

manager pomagal atletom srednjega in višjega razreda pri zagotavljanju nastopov na 

tekmovanjih in mitingih v tujini. V tej vlogi vidi Marijo Šestak.  

 

R. Dobnikar je predlagal, da se iz Strokovnega sveta AZS izloči Alda Ina Ilešiča in na pobudo L. 

Mesariča vključi Sebastjana Jagarinca, ki bi opravljal vlogo selektorja za mladinske 

reprezentance. To je podal le kot predlog, o katerem bi se razpravljalo na naslednji seji. 

 

 

 

Seja se je zaključila ob 19:48. 

 

 

Zapisnikar: P. Kastelic    

Predsednik AZS 

Roman Dobnikar 


