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ZAPISNIK 

 

 

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

sobi AZS, Letališka cesta 33 c, Ljubljana, v četrtek, 22. decembra 2022, ob 17.00. 

 

Prisotni: mag. Primož Feguš, Ladislav Mesarič, Albert Šoba, Dušan Papež, Anton Noner, Stane 

Rozman, Uroš Verhovnik, dr. Andrej Udovč, Vojko Arzenšek, Mojca Verhovnik, Aleksandra Fortin, 

Niko Muhič, Roman Dobnikar, Oliver Batagelj, Gregor Istenič,  Matija Kranjc. 

 

Odsotni: Matjaž Sovdat. 

 

Zaposleni pisarne Atletske zveze Slovenije: Nejc Jeraša. 

 

Ostali prisotni: Luka Cmok. 

 

 

Predlog dnevnega reda: 

 

1. Ugotovitev sklepčnosti 15. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.  

2. Potrditev dnevnega reda 15. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze  

Slovenije.  

3. Potrditev zapisnikov 14. redne in 48., 49. dopisne seje Upravnega odbora Atletske  

zveze Slovenije. 

4. Poročilo o delu pisarne AZS. 

5. Dokument Atletika in Merila 2023.  

6. Poslovno finančni načrt AZS za l. 2023. 

7. Koledar tekmovanj AZS 2023. 

8. Konvencija Evropske atletike in kongres Balkanske zveze. 

9. Predlogi in pobude članov Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije. 

10. Razno. 
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Ad. 1 

Ugotovitev sklepčnosti 15. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije. 

 

Predsedujoči P. Feguš je ugotovil, da je ob začetku seje prisotnih 12 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 15. redne seje Upravnega odbora Atletske zveze  

Slovenije.  

 

P. Feguš je predstavil predlagani dnevni red.  

 

Člani UO niso imeli pripomb o dnevnem redu, zato ga je dal predsedujoči na glasovanje. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 222:  12 članov je glasovalo ZA, 0 proti. 

 

Sklep št. 222: UO AZS potrjuje predlagani dnevni red 15. redne seje UO AZS. 

 

 

Ad. 3 

Potrditev zapisnikov 14. redne in 48., 49. dopisne seje Upravnega odbora Atletske 

zveze Slovenije. 

 

G. Istenič je predlagal, da se k zapisniku 49 . dopisne seje doda razprava S. Rozmana in N. 

Jeraše. 

 

S. Rozman: Spoštovani kolegi! Pravila OKS za volitve so zelo specifična in precej zakomplicirana. 

Po mnenju, ki sem ga dobil bi moral biti kandidat in delegat ena in ista oseba. Če pogledate 

sezname delegatov boste videli, da v nobenem primeru ne razlikujeta. Tudi pravno mnenje OKS, 

v zvezi s kandidaturo za podpredsednico o tem nedvomno govori, zato menim, da bi bilo 

smiselno premisliti odločitev Upravnega odbora, saj se nam lahko zgodi, da ostanemo brez 

svojega člana v Izvršnem odboru OKS. Pozdrav Stane Rozman  

 

N. Jeraša: Spoštovani člani UO, s strani g. Koširja - vodje kadrovske in pravne službe pri OKS – 

ZŠZ smo dobili uradni odgovor glede predstavnika AZS na Skupščini OKS – ZŠZ. “Pozdravljeni, 

Primož Feguš lahko kot nadomestni predstavnik (IN NE KOT KANDIDAT ZA ČLANA SKUPŠČINE) 

zamenja Staneta Rozmana na 51. seji Skupščine OKS-ZŠZ (če ga za to imenuje pristojni organ 

Atletske zveze Slovenije in nam pošljete ustrezno pooblastilo), Stane Rozman pa še vedno ostaja 

kandidat za člana IO OKS-ZŠZ, saj mu bo Skupščina OKS-ZŠZ potrdila mandat za člana v 

Skupščini OKS-ZŠZ.“ Skladno s sklepi UO AZS bo nadomestni predstavnik AZS, ki bo glasoval 

oz. volil na Skupščini OKS – ZŠZ Primož Feguš, Stane Rozman pa kandidat za člana IO OKS – 

ZŠZ.  Lp, Nejc 

 

Drugih pripomb na zapisnike 14. redne ter 48. in 49. dopisne seje ni bilo, zato je dal P. Feguš 

zapisnike na glasovanje. 
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Glasovanje o predlaganem sklepu št. 223:  12 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 223: UO AZS potrjuje zapisnike 14. redne in 48., 49. dopisne seje Upravnega odbora 

Atletske zveze Slovenije, pri tem se pa upošteva predlog dopolnitve G. Isteniča. 

 

Seji se je ob 17.15 pridružila A. Fortin. 

 

Ad. 4 

Poročilo o delu pisarne AZS. 

 

N. Jeraša je podal poročilo o delu pisarne AZS. Izpostavil je naslednje aktivnosti: 

- izplačilo pogodbenih sredstev (5. obrok, izplačilo neizkoriščenih dni priprav), 

- nastop reprezentance na evropskem prvenstvu v krosu, 

- sestanek pisarne s predstavnikom Evropske atletike (EA) na temo realizacije nacionalnega 

razvojnega načrta, 

- izstavljeni računi (kazni, registracije, delegatska taksa…), 

- priprava poročil za Fundacijo za Šport, 

- oddaja rezultatov za kategorizacijo, 

- nov sistem delegiranja glavnih sodnikov, 

- zbiranje ponudb za letalske karte za mednarodna tekmovanja 2023, 

- spremembe glede koledarja World Athletics, 

- priprava Priročnika za atletska tekmovanja 2023, 

- zaključen prestopni rok, 

- izvedba Skupščine AZS, 

- zaključek pregleda s strani informacijskega pooblaščenca, 

- Olimpijski festival evropske mladine 2023, 

- začetek ogrevanja olimpijskega centra v Češči vasi. 

 

N. Jeraša je podrobneje predstavil tematiko sestanka z EA na temo realizacije nacionalnega 

razvojnega načrta. 

 

Po predstavitvi je sledila razprava članov UO. Razprava je potekala predvsem glede priprave 

oziroma posodobitve programa otroškega tekmovalnega sistema U12 in U14 ter programa 

otroške atletike »Kid's Athletics«. A. Šoba je spomnil, da je bil predlog tekmovalnega skupina 

pred leti že pripravljen in sprejet s strani UO AZS, a je nato ostal v predalu. P. Feguš je predlagal, 

da do naslednje seje stečejo pogovori in se formirata delovni skupini, ki bosta prevzeli pripravo 

obeh programov. 

 

Seji se je ob 17.25 pridružil O. Batagelj. 

 

Seji se je ob 17.38 pridružil V. Arzenšek. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 224:  15 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 224: UO AZS se je seznanil z delom pisarne AZS 
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Ad. 5 

Dokument Atletika in Merila 2023. 

 

N. Jeraša je dejal, da dokumenta s strani Strokovnega sveta AZS še nista dokončno potrjena, 

zato je potrebno danes določiti rok, do kdaj mora SS pripraviti končni verziji dokumentov, da ju 

lahko sprejme tudi UO AZS.  

 

A. Šoba je pojasnil, da je SS dokumenta že pregledal in ni bilo pripomb, nato pa je bil sprejem 

na korespondenčni seji strokovnega sveta brez konkretnih pojasnil zavrnjen.  

 

N. Jeraša in A. Šoba sta na kratko predstavila dokument Atletika, ki je bil delno predstavljen že 

na 14. seji UO AZS. 

 

Seji se je ob 18.25 pridružil N. Muhič. 

 

Po predstavitvi je sledila razprava članov UO.  

 

N. Jeraša je poudaril, da je po nekaterih manjših spremembah finančna vrednost dokumenta 

zrasla na 304.000 evrov, kar presega planiranih 290.000 evrov. 

 

A. Noner je poudaril, da se je finančnega plana treba držati ter da nove vrednosti dokumenta ne 

more podpreti. 

 

N. Muhič se ni strinjal, da prehodi znotraj leta niso več mogoči. Dejal je, da je treba uspešne 

atlete nagraditi tudi med sezono, tistim, ki ne bodo dosegli določenih meril, pa sorazmerno 

zmanjšati sredstva. 

 

A. Šoba mu je odgovoril, da so takšni predlogi glede neizplačil manj uspešnim atletom že bili, a 

so na SS naleteli na neodobravanje.  

 

P. Feguš je poudaril, da se je potrebno držati finančnega plana. 

 

A. Noner in D. Papež sta predlagala, da se uvede točkovni sistem in ovrednoti točko, katere 

vrednost se lahko med letom spremeni.  

 

M. Kranjc je še enkrat poudaril, da dokumenta ne bo podprl, ker je količina sredstev na atleta 

vsako leto nižja, čeprav so rezultati vsako leto boljši. 

 

N. Jeraša je odgovoril, da je celotna vrednost dokumenta višja kot v lanskem letu. Je pa res, da 

bo v letu 2023 v sistemu financiranja 142 atletov, kar je 20 več kot v lanskem letu. Že samo v 

Vrhunski selekciji 2 je uvrščenih 16 atletov, kar je enkrat več kot v lanskem letu (8 atletov), kar 

pa posledično pomeni, da so sredstva na atleta malenkost manjša kot v letu 2022. 

 

Po končani razpravi vezani na dokument Atletika, je sledila razprava vezana na dokument Merila. 
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L. Mesarič je dejal, da so norme za OFEM v nekaterih disciplinah previsoke. Izpostavil je tudi, da 

je Sredozemsko prvenstvo U23 pomembno tekmovanje, ki bi se ga morali udeležiti. Predstavil 

je še druge pripombe, zato ga je P. Feguš prosil, da pripombe pošlje SS, ki bo te pripombe tudi 

obravnaval.  

 

N. Jeraša je predlagal SS, da čimprej pripravi kriterije za izbor reprezentance za nastop na 

troboju reprezentanc Srbije, Hrvaške in Slovenije, ki bo 25. januarja 2023. Klubi in atleti morajo 

namreč čimprej dobiti informacijo glede kriterijev za omenjeno tekmovanje. 

 

Po razpravi je P. Feguš dal na glasovanje naslednji sklep. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 225: 16 članov glasovalo ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 225: UO AZS naroči Strokovnemu svetu AZS, da mora do 6. januarja 2023 pripraviti 

končni predlog dokumenta Atletika in Merila 2023. 

 

Ob 19.28 sta sejo zapustila R. Dobnikar in M. Kranjc. 

 

Ad. 6 

Poslovno finančni načrt AZS za l. 2023. 

 

N. Jeraša je predstavil Poslovno finančni načrt AZS za leto 2023. Dejal je, da Poslovno finančni 

načrt AZS za leto 2023 oblikovan na osnovi podatkov o realizaciji/oceni preteklega leta in na 

podlagi ocenjenih stroškov planiranih aktivnosti v letu 2023. V letu 2023 planiramo 1.601.000 € 

prihodkov in 1.600.000 € odhodkov, kar pomeni planiran pozitiven rezultat v višini 1.000 €. Nato 

je podrobno predstavil posamezne postavke na prihodkovni in odhodkovni strani.  

 

Sledila je razprava članov UO, po razpravi je dal P. Feguš na glasovanje naslednji sklep. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 226:  13 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN (G. 

Istenič). 

 

Sklep 226: UO AZS sprejme poslovno finančni načrt AZS za l. 2023. 

 

Ad. 7 

Koledar tekmovanj AZS 2023. 

 

A. Udovč je predstavil koledar tekmovanj v letu 2023 in dejal, da večjih sprememb v koledarju 

AZS za leto 2023 ni. Novost je, da sta za vse kategorije razen za člansko združena ekipno 

prvenstvo in atletski pokal. Dodal je, da za šest tekmovanj še ni določenega organizatorja. 

 

P. Feguš je dal na glasovanje naslednji sklep. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 227: 14 članov je glasovalo ZA.  

 

Sklep št. 227: UO AZS sprejme koledar tekmovanj AZS za l. 2023. 
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Ad. 8 

Konvencija Evropske atletike in kongres Balkanske zveze. 

 

Te točke UO AZS na seji ni obravnaval. 

 

Ad. 9 

Predlogi in pobude članov Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije. 

 

Pri tej točki dnevnega reda ni bilo razprave. 

 

Ad. 10 

Razno. 

 

Člani UO AZS so čestitali S. Rozmanu za izvolitev v izvršni odbor OKS- ZŠZ. 

 

 

Seja se je zaključila 19.56. 

 

 

 

Zapisnikar: P. Kastelic    

predsednik AZS 

Primož Feguš 


