
 

Z A P I S N I K: 

 

59. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je bila v torek, 10. maja 2016 

ob 16:30 uri v prostorih Portoval (Topliška cesta 4, 8000 Novo mesto). 

 

Prisotni: Roman Dobnikar (predsednik), dr. Marjan Hudej, Vladimir Kevo, Stane Rozman, 

Gabrijel Ambrožič, Janez Aljančič, Bojan Pogorevc, Dušan Prezelj, dr. Andrej Udovč, dr. 

Boris Dular, Marjan Devetak, Andrej Jeriček, Jan Žumer 

 

Odsotni: Dušan Olaj, Željko Puljić, Marjan Štimec, Tomo Šarf, Gregor Benčina 

 

Prisotni člani Nadzornega odbora Atletske zveze Slovenije: Gregor Istenič, Darjo 

Pungartnik 

 

Zaposleni pisarne Atletske zveze Slovenije: Luka Steiner, Špela Hus, Katja Kustec, Zdravko 

Peternelj 

 

Ostali prisotni: Marko Božiček, mag. Jurij Novak 

 

Predsednik je ugotovil, da je prisotnih 13 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 

 

Predlog dnevnega reda 

1. Potrditev dnevnega reda 59. seje Upravnega odbora 

2. Potrditev zapisnikov 56., 57. korespondenčne in 58. korespondenčne seje 

Upravnega odbora 

3. Potrditev reprezentance in strokovnega vodstva za nastop na 34. Brixia mitingu, 

Bressanone (ITA) 

4. Pregled plana in realizacije za I. kvartal 

5. Predlog novele Statuta Atletske zveze Slovenije 

6. Pregled realizacije sklepov, sprejetih v 2016 

7. Revizija 2015 – potek aktivnosti 

8. Članstvo predstavnikov Atletske zveze Slovenije v organih institucij 

9. Združenje atletskih trenerjev Slovenije – poročilo predsednika o do sedaj 

opravljenih aktivnostih v letu 2016 

10. Projekt "Teden atletike", september 2016 

11. Kongres Atletske zveze Slovenije 2016 – napoved 

12. Evropski ekipni pokal, 2. liga 2017 – pregled aktivnosti 

13. Pravilnik meritev prog in sistem dela na tem področju 

14. Poročila o projektih: 

a. Integriteta 

b. Rekreacija 

c. IAAF Olimpijska dividenda 

d. Kadrovska vprašanja 

e. Veterani 

f. Nordijska hoja 



 

g. ISO standard 9001:2015 

15. Razno 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 286: 13 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI 

 

Sklep št. 286: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje predlagani dnevni red 59. 

seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije. 

 

Ad. 2 

Potrditev zapisnikov 56., 57. korespondenčne in 58. korespondenčne seje 

Upravnega odbora 

 

B. Pogorevc je prosil za popravek pri Ad. 16 – pravilnik o prestopih. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 287: 13 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI 

 

Sklep št. 287: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje zapisnik 56., 57. 

korespondenčne in 58. korespondenčne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije. 

 

Ad. 3 

Potrditev reprezentance in strokovnega vodstva za nastop na 34. Brixia mitingu, 

Bressanone (ITA) 

 

V. Kevo je člane Upravnega odbora seznanil s predlogom reprezentance za nastop na 34. 

Brixia mitingu, katerega je že potrdil Strokovni svet. Za pregledno tekmo za izbor je štel 

Atletski pokal Slovenije za mlajše mladince in mladinke. Dodal je še, da gre za izjemno 

kvalitetno generacijo atletov, ki imajo do tega trenutka izpolnjenih 14 norm za nastop na 

Evropskem prvenstvu za mlajše mladince.  

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 288: 13 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI 

 

Sklep št. 288: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje sestavo reprezentance in 

strokovnega vodstva za nastop na 34. Brixia mitingu, Bressanone (ITA). 

 

Ad. 4 

Pregled plana in realizacije za I. kvartal 

 

L. Steiner je člane seznanil s tabelo, v kateri je bila prikazana realizacija do aprila 2016. 

Pripravljeno in na voljo članom Upravnega odbora na vpogled so tudi dokumenti IOP na 

dan 31.12.2015, primerjava z letom 2014, pregled plačanih članarin za obdobje 2013 - 

2016. To gradivo bo posredovano članom Nadzornega odbora Atletske zveze Slovenije.  

 

R. Dobnikar je ponovno poudaril, da je vsa dokumentacija na voljo članom Upravnega 

odbora kadarkoli na vpogled v pisarni zveze. 

 

L. Steiner je dodal, da vire financiranja sestavljata dva glavna stebra, sistemski (fundacija, 

ministrstvo, OKS, IAAF, EA)  in komercialni (sponzorji) vire. Dodal je, da so nekatere 

pogodbe že podpisane, vendar še niso realizirane in da zaradi tega še niso prikazane v 

realizaciji I. – IV.  

 



 

V. Kevo je vprašal kdo so sponzorji zveze, L. Steiner pa je podal seznam sponzorjev in 

partnerjev slovenske atletike. R. Dobnikar meni, da smo na dobri poti in dodaja, da ima 

dober občutek. Dodal je še, da je bil narejen pregled plačanih članarin za zadnja štiri leta 

in bo obravnavan na eni izmed prihajajočih sej. 

 

L. Steiner je še enkrat poudaril, da je navedeno gradivo na voljo članom Upravnega odbora 

za vpogled. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 289: 13 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI 

 

Sklep št. 289: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s planom in realizacijo 

za I. kvartal. 

 

Ad. 5 

Predlog novele Statuta Atletske zveze Slovenije 

 

Dr. Dular je pojasnil glavne vsebinske predloge sprememb in dopolnitev, ki so jasnejša 

opredelitev poslanstva Atletske zveze Slovenije, jasnejša opredelitev pravic in dolžnosti 

članov, jasnejša opredelitev glede Skupščine Atletske zveze Slovenije in njenega 

delovanja, sestava Upravnega odbora, dopolnitve pri delu in vodenju organov, naloge in 

pristojnosti direktorja, ustanovitev novih delovnih teles Upravnega odbora, opredelitev 

nalog Komisije za antidoping in ničena toleranca do dopinga. Dodal je še, da je predlagatelj 

novele Upravni odbor, predlog pa gre pred potrjevanjem na Skupščini še v razpravo. 

 

G. Istenič meni, da te spremembe postopke zakomplicirajo in ne poenostavijo. Meni, da 

naj se naredijo le spremembe, ki delovanje zveze optimizira in ne zavira. 

 

B. Pogorevc je dodal, da mora biti navedeno, da je pogoj za glasovanje plačana članarina. 

A. Jeriček je dodal, da mora v Statutu biti navedeno, da imajo združenja odbor svoje 

statute in pravilnike, ki določajo njihovo delovanje.  

 

R. Dobnikar je predlagal, da se G. Istenič pridruži delovnem telesu za pripravo novele 

Statuta. V. Kevo je preveril, če so bili pri noveliranju prisotni pravniki, da se ne bomo zopet 

lovili na vejicah. Dr. Dular je povedal, da so bili. Dodal je tudi, da se moramo znotraj 

Upravnega odbora poenotiti, da pridemo na Skupščino enotnega mnenja in s pripravljenim 

komentarjem.  

 

L. Steiner je povedal, da akti pridejo v poštev v situacijah, ko stvari niso več v redu in da 

moramo novelo obravnavati s skranjo mero previdnosti in resnosti.  

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 290: 11 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI 

 

Sklep št. 290: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s predlagano novelo 

Statuta Atletske zveze Slovenije. 

 

Ad. 6 

Pregled realizacije sklepov, sprejetih v letu 2016 

 

L. Steiner je člane Upravnega odbora seznanil, da so v letu 2016 sprejeli 76 sklepov v letu 

2016, kateri so bili realizirani z izjemo šestih, katerih realizacija še poteka. Ker je zveza v 

procesu pridobivanja najzahtevnejšega ISO standarda s področja organizacije 



 

(9001:2015), bo uvedena centralna evidenca sprejetih sklepov, ki vsebuje fazo realizacije 

in nosilca realizacije sprejetega sklepa organa, delovnega telesa, združenja ali komisije. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 291: 13 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI 

 

Sklep št. 291: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil z realizacijo sklepov 

Upravnega odbora, sprejetih v letu 2016. 

 

Ad. 7 

Revizija za leto 2015 – pregled aktivnosti 

 

L. Steiner je člane seznanil, da je skladno s sklepom Skupščine z dne 22. april 2015 bila 

za izvedbo revizije zadolženo podjetje Deloitte, ki so pričeli z revizijo ta teden. Rok za 

dokončanje, ki ga je navedla revizijska hiša, je predvidoma konec meseca maja. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 292: 13 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI 

 

Sklep št. 292: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil z aktivnostmi, 

povezanimi z revizijo za leto 2015. 

 

Ad. 8 

Članstvo predstavnikov Atletske zveze Slovenije v organih institucij 

 

L. Steiner je predstavil sklep št. 239 s 50. seje Upravnega odbora, ki je potekala 9. 

februarja 2016, ki je bil ugotovitvene narave. Skupščini Olimpijskega komiteja Slovenije – 

Združenja športnih zvez bi bil posredovan predlog zamenjave zastopnika Atletske zveze 

Slovenije v Izvršnem odboru Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zveze. 

Trenutnega člana G. Benčino bi zamenjal predsednik R. Dobnikar, ki je že bil zastopnik 

zveze na zadnjih dveh Skupščinah OKS-ZŠZ. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 293: 13 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI 

 

Sklep št. 293: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje zamenjavo predstavnika 

Atletske zveze Slovenije v Izvršnem odboru Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenju 

športnih zvez. 

 

Ad. 9 

Združenje atletskih trenerjev Slovenije – poročilo predsednika o do sedaj 

opravljenih aktivnostih v letu 2016 

 

A. Jeriček je podal informacije o do sedaj opravljenih aktivnostih, ki so zajemale razpis 

mednarodnih kongresov in domačega kongresa. Organizirane so bile okrogle mize za 

trenerje na temo otroške, mladinske in članske ter reprezentančne atletike. V obravnavi 

so tudi predlogi novel Statuta in pravilnikov Združenja atletskih trenerjev Slovenije. Zaradi 

potega veljavnosti starega programa se pripravlja nov program usposabljanja za vaditelja 

atletike. Člani Izvršnega odbora so tudi pričeli s prvimi aktivnostmi, povezanimi s 

kongresom Združenja atletskih trenerjev Slovenije, ki bo v mesecu novembru. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 294: 13 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI 

 



 

Sklep št. 294: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil z aktivnostmi 

Združenja atletskih trenerjev Slovenije. 

  

Ad. 10 

Projekt »Teden atletike«, september 2016 

 

L. Steiner je člane seznanil z informacijo, da je EA Classic Permit miting Velenje prestavljen 

na nov datum 31. avgust 2016, kar je tudi bližje tradicionalnemu dnevu atletike ob Krku. 

V istem obdobju obstaja možnost, da bo potekal tudi dogodek Golden Fly, ki je dogodek, 

katerega skupaj organizirata AD Mass Ljubljana in Sport Media Focus. Projekt »Teden 

atletike« poveže v celovit dogodek, dva izmed treh dogodkov pa sta že vpeta v delovanje 

zveze.  

 

R. Dobnikar je povedal, da gre za preplet tradicionalnega z modernim, kjer atletiko 

prestavljamo v mesta, bližje množicam. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 295: 13 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI 

 

Sklep št. 295: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s izhodišči projekta 

teden atletike. Ključni elementi projekta so: EA Classic mednarodni atletski miting Velenje, 

Golden Fly Ljubljana in Dan atletike ob Krki. 

 

Upravni odbor imenuje komisijo za pripravo ocene izvedljivosti projekta za Atletsko zvezo 

Slovenije in organizacijskega in finančnega vidika, ki mora biti pripravljena skupaj z 

organizacijskimi partnerji. Komisijo sestavljajo: Roman Dobnikar, dr. Marjan Hudej, Dušan 

Prezelj, Dušan Olaj, dr. Boris Dular in Luka Steiner. Ocena se pripravi do ponedeljka 

16.5.2016, o oceni se obvesti člane Upravnega odbora. 

 

Ad. 11 

Kongres Atletske zveze Slovenije 2016 – napoved 

 

R. Dobnikar je prisotne seznanil, da bo kongres Atletske zveze Slovenije drugi vikend 

meseca novembra, predvidoma v Radencih.  

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 296: 13 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI 

 

Sklep št. 296: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil z napovedjo kongresa 

Atletske zveze Slovenije. 

 

Ad. 12 

Evropski ekipno pokal, 2. liga, 2017 

 

L. Steiner je člane seznanil, da glede na sklep št. 254, sprejet na 54. seji Upravnega odbora 

z dne 8. marec 2016 bila oddana formalna kandidatura Atletske zveze Slovenije za 

organizacijo Evropskega ekipnega pokala, 2. liga 2017. Člani bodo o poteku projekta sproti 

obveščeni. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 297: 13 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI 

 



 

Sklep št. 297: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil z aktivnostmi, 

povezanimi s pridobivanjem organizacije Evropskega ekipnega prvenstva, 2. liga za leto 

2017. 

 

Ad. 12 

Pravilnik meritev prog in sistema dela na tem področju 

 

L. Steiner je povedal, da so pred sejo prejeli elektronsko sporočilo T. Šarfa, da se ne strinja 

s predlaganim pravilnikom. Prosili so ga za obrazložitev, a do tega trenutka še niso prejeli 

odgovora, zato se predlaga, da se obravnava te točke dnevnega reda obravnava na 

naslednji seji. 

 

G. Ambrožič je povedal, da je imamo dva merilca z AIMS licenco. Pripravljavci pravilnika 

so že imeli usklajevalne sestanke in tam pravilnik uskladili. Nosilec storitve je Atletska 

zveza Slovenije in ne merilca. Cilj je, da bo za soglasje k prireditvi na Upravni enoti 

potrebna licenca Atletske zveze Slovenije. 

 

G. Istenič je preveril, če je razmerje z merilcema urejeno.  

 

Obravnava točke je bila preložena na naslednjo sejo Upravnega odbora Atletske zveze 

Slovenije. 

 

Ad. 13 

Poročila o projektih 

 

a) Integriteta slovenskega športa 

 

L. Steiner je podal informacijo, da smo v procesu pridobivanja komunikacijskega partnerja. 

K sodelovanju pri projektu poskušamo priključiti vladne in nevladne organizacije.  

 

b) Rekreacija 

 

L. Steiner je podal informacijo, da deležnika Olimpijski komite Slovenije – Združenje 

športnih zvez in Športna unija Slovenije v okviru predstavljenega projekta. 

 

c) IAAF Olimpijska dividenda 

 

L. Steiner je člane seznanil z informacijo, da je bil projekt Atletske zveze odobren in bomo 

v ta namen prejeli 25.000 USD. Končno operativo bo izvedla skupina V. Kevo. L. Steiner, 

K. Kustec, Š. Hus 

 

d) Nordijska hoja 

 

L. Steiner je podal informacijo, da bodo v Slovenijo pripeljali predavatelje iz področja 

nordijske hoje, ki bodo izvedli usposabljanje. 

 

e) ISO standard 9001:2015 

 

L. Steiner je povedal, da je Atletska zveza Slovenije v postopku pridobivanja ISO standarda 

9001:2015, ki je najzahtevnejši standard. Konec postopkov je predviden do 10. junija 

2016. Vse odločitve bodo predstavljene na seji Upravnega odbora.  



 

 

f) Kadrovska vprašanja 

 

R. Dobnikar je povedal, da poteka postopek kadrovske okrepitve pisarne. Upravni odbor 

bo o vsem sprotno obveščen, v tem trenutku pa informacij še ni. Imamo interni akt 

sistematizacije. Direktorju Steinerju pogodba poteče 20. septembra 2016. Dodal je še, da 

je pisarna kadrovnsko podhranjena. 

 

g) Veterani 

 

J. Novak je povedal, da so veterani prisotni prvič na seji Upravnega odbora po letu 2010. 

M. Božiček je kot novi predsednik Združenja atletskih veteranov Slovenije povedal, da je  

cilj umestitev veteranske atletike v splošno atletiko, ker so vedno boljši. Vsako leto izdajajo 

bilten, ki je tudi predstavljen na seji. Dodal je, da računajo na pomoč zveze.  

 

Seja je bila zaključena ob 18:10. 

 

 

Atletska zveza Slovenije 

 

Roman Dobnikar 

 

predsednik 
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Zapisala: 

Špela Hus 

Luka Steiner 

 
 


