
 

Z A P I S N I K: 

2. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek, 2. februarja 

2017 ob 16:30 uri v prostorih Atletske zveze Slovenije (Letališča cesta 33 C, Ljubljana). 

 

Prisotni: Dobnikar Roman (predsednik), dr. Dular Boris, dr. Marjan Hudej, Jeriček Andrej, 

Kevo Vladimir, Prezelj Dušan, Rozman Stane, Šoba Albert, dr. Udovč Andrej, Žumer Jan 

 

Odsotni: mag. Feguš Primož, Noner Anton, Šarf Tomo, Špacapan Črtomir, Štimec Marjan 

 

Nadzorni odbor Atletske zveze Slovenije: Gregor Istenič (predsednik) 

 

Zaposleni pisarne Atletske zveze Slovenije: Peternelj Zdravko, Hus Špela 

 

Ostali prisotni: Aljančič Janez, Dokl Dejan 

 

Predsednik je ugotovil, da je prisotnih 10 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, ker je na seji prisotnih več kot 

polovica članov Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije. 

 

Ad 1 

Potrditev dnevnega reda 2. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije 

 

Predlog dnevnega reda: 

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

2. Potrditev zapisnika 1. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije 

3. Določitev višine povračila stroškov prevoza za organe, delovna telesa in združenja 

Atletske zveze Slovenije 

4. Imenovanje v. d. direktorja Atletske zveze Slovenije 

5. Potrditev predlogov sestav delovnih teles Upravnega odbora Atletske zveze 

Slovenije: 

a. Strokovni svet Atletske zveze Slovenije 

b. Tehnično-tekmovalna komisija 

c. Komisija za Statut in akte Atletske zveze Slovenije 

d. Komisija za nagrade in priznanja 

6. Potrditev Priročnika za atletsko sezono 2017 s komentarjem 

7. Predlog člana Strokovnega sveta za tekmovalni šport pri Olimpijskem komiteju 

Slovenije – združenju športnih zvez 

8. Predlogi in pobude članov Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije 

9. Razno 

 

Predsednik je uvodoma pozdravil prisotne člane in jih obvestil, da bo ob 18:00 uri na zvezi 

potekal sestanek regijskih koordinatorjev teka na srednje in dolge proge. Predsednik je 

podal predlog dveh dodatnih točk dnevnega reda glede na poslano vabilo. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 21: 10 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI 

 

Sklep št. 21: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje predlagani dnevni red 1. 

seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije. 

 

Ad 2 



 

Potrditev zapisnika 1. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije 

 

Člani na poslan zapisnik niso imeli pripomb. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 22: 10 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI 

 

Sklep št. 22: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje zapisnik 1. seje Upravnega 

odbora Atletske zveze Slovenije. 

 

Ad 3 

Določitev višine povračila stroškov prevoza za organe, delovna telesa in 

združenja Atletske zveze Slovenije 

 

R. Dobnikar je člane seznanil s predlogom, da se višina stroška prevoza za organe, delovna 

telesa in združenja Atletske zveze Slovenije z 0,37 EUR na kilometer zniža na 0,18 EUR z 

namenom nižanja stroškov delovanja zveze. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 23: 10 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI 

 

Sklep št. 23: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje znesek 0,18 EUR na 

kilometer za višino povračila stroškov prevoza za organe, delovna telesa in združenja 

Atletske zveze Slovenije. 

 

Ad 4  

Imenovanje v. d. direktorja Atletske zveze Slovenije 

 

R. Dobnikar je opravil več razgovorov za imenovanje novega direktorja zveze. Mag. D. 

Dokl je njegova izbira, saj je iz atletskih krogov in ima vodstvene izkušnje. Na predlog D. 

Prezlja bo ustanovljena komisija, ki bo preteku enega leta ovrednotila njegovo delo. 

 

Mag. Dokl je članom predstavil svoje preteklo delovanje in svoje videnje na prihodnji razvoj 

Atletske zveze Slovenije. Člani so kandidatu postavili vprašanja, na katera je ta odgovoril. 

 

D. Prezelj opozoril, da bo zaradi sprejete novele Statuta Atletske zveze Slovenije potrebno 

v kratkem popraviti tudi interni akt sistematizacije. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 24: 10 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI 

 

Sklep št. 24: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije imenuje mag. Dejana Dokla za v. d. 

direktorja AZS za dobo enega (1) leta, to je do 1. 2. 2018. Upravni odbor Atletske zveze 

Slovenije ustanavlja komisijo, sestavljeno iz treh članov Upravnega odbora Atletske zveze 

Slovenije, ki bo po devetih mesecih ocenila delo v. d. mag. Dejana Dokla. Na osnovi ocene 

se predlaga zaposlitev direktorja Atletske zveze Slovenije za dobo štirih (4) let, kot je to 

določeno v 36. členu Statuta Atletske zveze Slovenije. Pogodbo o zaposlitvi v. d. direktorja 

Atletske  zveze Slovenije sprejme Upravni odbor Atletske z veze Slovenije. Pogodba zajema 

tudi stimulativni del plače. Plača v. d. direktorja Atletske zveze Slovenije mora biti najvišja 

med zaposlenimi v strokovni službi, saj ta odgovarja za njihovo delo. Uskladi se interni akt 

sistematizacije strokovne službe Atletske zveze Slovenije skladno s spremenjenim 

statutom Atletske zveze Slovenije  z dne 6. 12. 2016. 

 

Odhod dr. Dular ob 17:30. 



 

 

Ad 5 

Potrditev predlogov sestav delovnih teles Upravnega odbora Atletske zveze 

Slovenije 

 

a) Strokovni svet Atletske zveze Slovenije 

 

V. Kevo je podal obrazložitve za spremembe iz prejšnjega mandata. Dodal je, da so s 

predlagano razdelitvijo pokriti vsi segmenti strokovnega delovanja. Predlog sestave 

Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije: 

 Igor Primc, koordinator trenerjev Atletske zveze Slovenije 

 Matija Šestak, nacionalni trener Atletske zveze Slovenije za sprint in ovire 

 Ivan Kukovič, nacionalni trener Atletske zveze Slovenije za teke 

 Boštjan Fridrih, nacionalni trener Atletske zveze Slovenije za skoke 

 Lovrenc Umek, nacionalni trener Atletske zveze Slovenije za mete 

 Andrej Jeriček , član, pristojen za trenerje, izobraževanje in usposabljanje 

 Rok Kopitar, član, pristojen za sodelovanje s klubi na področju organiziranosti 

stroke 

 Aleš Bezjak, član, pristojen za šolsko in mladinsko atletiko 

 Saša Maraž, članica, pristojna za šolsko in mladinsko atletiko 

 Uroš Verhovnik, član, pristojen za NPŠŠ in otroško atletiko 

 Matija Kranjc, član, predstavnik atletov 

 

V primeru neodločenega izida ima prevladujoči glas glas predsednika Strokovnega sveta 

Atletske zveze Slovenije. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 25: 9 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI 

 

Sklep št. 25: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje predlog sestave 

Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije. Predsednik organa do naslednje redne seje 

Upravnega odbora pripravi predstavitev programa dela organa. 

 

b) Tehnično-tekmovalna komisija 

 

Dr. Udovč je podal obrazložitve glede na spremembe v sestavi iz prejšnjega mandata. 

Predlog sestave Tehnično-tekmovalne komisije: 

 Gabrijel Ambrožič, član 

 Aleš Bezjak, član 

 Mario Mohorović, član 

 Benjamin Piškur, član 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 26: 9 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI 

 

Sklep št. 26: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje predlagano sestavo 

Tehnično-tekmovale komisije Atletske zveze Slovenije. Predsednik organa do naslednje 

redne seje Upravnega odbora pripravi predstavitev programa dela organa. 

 

c) Komisija za Statut in akte Atletske zveze Slovenije 

 

R. Dobnikar je v odsotnosti dr. Dularja prebral predlog sestave organa:  



 

 Ambrožič Gabrijel, član 

 Mag. Feguš Primož, član 

 Prezelj Dušan, član 

 Šarf Tomo, član 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 27: 9 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI 

 

Sklep št. 27: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje predlagano sestavo Komisije 

za Statut in akte Atletske zveze Slovenije. Predsednik organa do naslednje redne seje 

Upravnega odbora pripravi predstavitev programa dela organa. 

 

e) Komisija za nagrade in priznanja 

 

S. Rozman predlagal sledečo sestavo organa: 

 Batagelj Oliver, član 

 Bikar Alenka, članica 

 Jerman Ana, članica 

 Žerak Branko, član 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 28: 9 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI 

 

Sklep št. 28: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje predlagano sestavo Komisije 

za nagrade in priznanja. Predsednik organa do naslednje redne seje Upravnega odbora 

pripravi predstavitev programa dela organa. 

 

R. Dobnikar je člane seznanil z informacijo, da bosta odsotna mag. Feguš in A. Požes svoja 

predloga sestav predstavila na prihodnji seji. 

 

Ad 6 

Potrditev Priročnika za atletsko sezono 2017 s komentarjem 

 

Dr. Udovč skladno s 14. točko 28. člena Statuta Atletske zveze Slovenije je potrebno 

potrditi Priročnik za atletsko sezono 2017 s komentarjem. Obrazložil je spremembe glede 

na priročnik iz prejšnjih let. 

 

S. Rozman je opozoril, da je v priročniku veliko določil, ki niso življenjska. Tehnično-

tekmovalni komisiji se predlaga pregled smotrnosti nekaterih pravil. 

 

Odhod A. Šoba ob 18:12. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 29: 8 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI 

 

Sklep št. 29: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije skladno s 14. točko 28. člena Statuta 

Atletske zveze Slovenije sprejema Priročnik za atletsko sezono 2017 s komentarjem, ki 

vsebuje razpise tekmovanj in pogoje za njihovo izvedbo. Tehnično-tekmovalna komisija 

pripravi pregled smotrnosti pravil. 

 

Ad 7 

Predlog člana Strokovnega sveta za tekmovalni šport pri Olimpijskem komiteju 

Slovenije – združenju športnih zvez 



 

 

R. Dobnikar je za mesto v Strokovnem svetu za tekmovalni šport pri Olimpijskem komiteju 

Slovenije – Združenju športnih zvez predlagal V. Keva. V. Kevo je opozoril, da moramo biti 

bolj aktivni v vseh organih s športom povezanih institucij in da imamo tudi v drugih 

institucijah imeti svoje predstavnike. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 31: 8 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI 

 

Sklep št. 31: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije predlaga Izvršnemu odboru in 

Strokovnemu svetu za tekmovalni šport Olimpijskega komiteja Slovenije – združenja 

športnih zvez za člana Strokovnega sveta za tekmovalni šport pri Olimpijskemu komiteju 

Slovenije – združenju športnih zvez predsednika Strokovnega sveta Atletske zveze 

Slovenije in člana Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije Vladimirja Keva. 

 

Ad 8 

Predlogi in pobude članov Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije 

 

J. Žumer je povprašal, kdaj se bo potrjeval strokovni program za leto 2017 in kdaj se bodo 

podpisovale pogodbe. Člane je naprosil je, naj se pogodbe ne zmanjšajo, ampak da se 

poišče dodatni vir financiranja za zagotavljanje kontinuitete pogodb.  

 

V. Kevo predlog je obrazložil, da je predlog financiranja v obravnavi pri predsedniku, da 

pa se pričakuje 15 % zmanjšanje. D. Prezelj je dodal, da mora biti namenski denar 

porabljen za atlete. 

 

S. Rozman je pozval Tehnično-tekmovalno komisijo, da se za mlajše članske državne 

rekorde priznavajo tudi dosežki mladincev. 

 

V. Kevo je člane seznanil še z dopisom, ki ga bo Atletska zveze Slovenije posredovala na 

Strokovni svet za tekmovalni šport pri Olimpijskem komiteju Slovenije – Združenju 

športnih zvez  v zvezi s starostnimi mejami za upoštevanje tekmovalnih sistemov. 

 

Ad 9 

Razno 

 

Brez razprave. 

 

Seja je bila zaključena ob 18:34. 

 

 

Atletska zveza Slovenije 

 

Roman Dobnikar 

predsednik 
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