
 

Z A P I S N I K: 

 

63. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je bila v torek, 14. junija 

2016 ob 10:30 uri v prostorih Atletske zveze Slovenije (Letališča cesta 33 C, Ljubljana). 

 

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, Marjan Štimec, Tomo Šarf 

 

Odsotni: Dušan Olaj, Željko Puljić, Gregor Benčina 

 

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

Peternelj 

 

Predsednik je ugotovil, da je prisotnih 15 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 65. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije 

2. Potrditev zapisnikov 59., 60. korespondenčne, 61. korespondenčne in 62. 

korespondenčne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije 

3. Polletno poročilo o delovanju Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije 

4. Polletno poročilo o delovanju Tekmovanje komisije 

5. Kadrovska vprašanja 

6. Certificiranja kakovosti: ISO standard 9001:2015 

7. Sodelovanje Atletske zveze Slovenije in UNESCO 

8. Teden atletike 

9. Pravilnik certificirane meritve prog 

10. Postopek nadaljnje obravnave osnutka novele statuta 

11. Postopek revizije poslovanja 

12. Corporate Card Atletske zveze Slovenije 

13. Realizacija sklepov prejšnje seje 

14. Predlogi in pobude članov 

15. Razno 

  

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 301: 15 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI 

 

Sklep št. 301: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje predlagani dnevni red 64. 

seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ad. 2 

Potrditev zapisnikov 59., 60. korespondenčne, 61. korespondenčne in 62. 

korespondenčne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije 

 

T. Šarf je vprašal, zakaj je potrebno potrjevanje reprezentance za mladinske četveroboje, 

ker člani Upravnega odbora ne poznajo atletov. L. Steiner je pojasnil, da skladno z 10. 

točko 29. člena Statuta je to ena izmed pristojnosti Upravnega odbora in da bi kakršnokoli 

drugačno zaporedje aktivnosti pomenilo kršitev trenutno veljavnega Statuta Atletske zveze 

Slovenije. V. Kevo je dodal, da je takšno potrjevanje operativno naporno. L. Steiner je 

svetoval, da se postopek opravi skladno z veljavnim Statutom, predloge za spremembe pa 

predlaga na ustrezen način.  

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 302: 15 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI 

 

Sklep št. 302: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje zapisnika 59., 60. 

korespondenčne, 61. korespondenčne in 62. korespondenčne seje Upravnega odbora 

Atletske zveze Slovenije. 

 

Ad. 3 

Polletno poročilo o delovanju Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije 

 

V. Kevo je podal poročilo o delovanju Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije v prvem 

polletju. V letu 2016 je organ imel 9 sej. Dokončan, usklajen z atleti in potrjen s strani 

Upravnega odbora je dokument »Atletika 2016«, delno pa je bil že tudi realiziran. 

Usklajena so bila tudi merila za nastope na mednarodnih tekmovanjih v sezoni 2016. 

Obravnavane so bile prijave bivših vrhunskih atletov in aktivnih trenerjev na javni razpis 

Razvoj kadrov v športu 2016 – 2022. Dodatno so bili v letu 2016 na novo zaposleni štirje 

atleti: Robert Renner, Maruša Mišmaš, Žan Rudolf in Luka Janežič, vodstvo je že opravilo 

vse potrebno v smeri nadaljnjega zaposlovanja atletinj in atletov v sistemu javne uprave. 

Atleti so uspešno nastopali na Svetovnem prvenstvu v dvorani v Portlandu, Evropskem 

zimskem pokalu v metih v Aradu, 34. Brixia mitingu in Četveroboju mlajše mladinskih 

reprezentanc v Brnu, medtem ko se bližajo Evropsko prvenstvo v Amsterdamu, Svetovno 

prvenstvo za mladince v Bydgoszczu, Evropsko prvenstvo za mlajše mladince v Tbilisiju in 

Olimpijske igre v Riu. Nadaljuje se sodelovanje s Fakulteto za šport, kjer so bili usklajeni 

in potrjeni programi usposabljanja za I. stopnjo. Glede na nov cikel delovanja trenerjev, ki 

so vključeni v program NPŠŠ, je 20 % dela, katerega opravijo trenerji, lahko namenjeno 

izvajanju Otroške atletike. Takšen sistem je zveza določila že ob razpisu. Dodatno bo 

opravljeno še izobraževanje za te trenerje. Trenutno še ni realiziran tekmovalni sistem 

mladih, kar se vleče že od leta 2013, razlog za to pa so predvsem pomisleki na terenu. 

Vezano na Olimpijske igre v Riu je V. Kevo povedal, da je sodelovanje z Olimpijskim 

komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez zelo dobro. Odhod ekipe je 5. avgusta, 

medtem ko je rok za doseganje norm 11. julij 2016. 

 

Dr. Hudej je dodal, da ga veseli, da je bila primopredaja predsednikov Strokovnega sveta 

uspešna, saj stalno delovno telo deluje dobro. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 303: 15 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI 

 

Sklep št. 303: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s polletnim poročilom 

o delovanju Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije. 

 



 

Ad. 4 

Polletno poročilo o delovanju Tekmovanje komisije 

 

G. Ambrožič je povedal, da Tekmovalna komisija Atletske zveze Slovenije deluje v skladu 

s planom 2016. Izdan je bil priročnik, opravljen pa je bil tudi sestanek z delegati. V 

letošnjem letu je komisija zasedala dvakrat, podrobna zapisnika pa sta objavljena. 

Opravljen je bil tudi sestanek z uradnim merilcem, Timingom Ljubljana, s katerim je bila 

podpisana dvoletna pogodba. Ugotovljeno je bilo, da je število osebja po posameznih 

službah premajhno. Pohvaljeni so bili organizatorji državnega prvenstva v dvorani za 

pionirje U14 (AK Olimpija), državnega prvenstva v krosu (AK Šentjur) in Atletskega pokala 

Slovenije (AK Gorica). Slaba je bila organizacija državnega prvenstva v krožnih tekih v 

avstrijskem Linzu. Alternativa tej lokaciji je Beograd. Skupaj z združenjem atletskih 

sodnikov Slovenije so bila izdana atletska pravila 2016/2017. Povedano je bilo še, da 

nekateri klubi dobro obnavljajo stadione in atletsko opremo, nekateri pa malce slabše. 

 

J. Žumer je kot predlog za organizacijo državnega prvenstva v krožnih tekih podal Padovo. 

Pohvalil je organizacijo Atletskega pokala Slovenije, razen spremembe urnika zadnji 

trenutku. G. Ambrožič je odgovoril, da je bila sprememba narejena izključno v dobrobit 

atletom, zaradi močnega proti vetra, odločitev pa je bila objavljena en teden pred 

tekmovanjem. J. Žumer je dodal, da je očitno problem v komunikaciji, saj je bila 

sprememba opažena šele ob objavi štartne liste. 

 

B. Pogorevc je povedal, da tekmovalni sistem potrebuje temeljite spremembe, saj ni 

zanimiv ne za tekmovalce, ne za obiskovalce. Potreben bi bil kvaliteten moderator. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 304: 15 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI 

 

Sklep št. 304: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s polletnim poročilom 

o delovanju Tekmovalne komisije Atletske zveze Slovenije. 

 

Ad. 5 

Kadrovska vprašanja 

 

R. Dobnikar je člane seznanil, da je meseca junija z delom na zvezi pričela nova 

računovodkinja, ga. Brigita Zarnik. Izhaja iz istega računovodskega servisa in prevzema 

delo g. Petra Frola.  

 

Predsednik je povedal, da zelo dobro sodeluje z direktorjem L. Steinerjem, kateremu pa 

15. septembra poteče pogodba, osebno pa želi si novih izzivov. Pisarna je kadrovsko 

podhranjena, zveza potrebuje nov kader. Za pomoč pri iskanju novega direktorja je zveza 

angažirala kadrovsko agencijo. Predlog, ki se predstavi Upravnemu odboru, je ga. Lea 

Medvešek, za katero meni, da je dobra pridobitev. Ima izkušnje, tudi z delom v 

mednarodnih športnih organizacijah, izhaja pa iz rokometa. 

 

L. Steiner je člane seznanil, da glede na razpravo takšen sklep daje predsedniku pooblastilo 

za sklic korespondenčne seje za potrjevanje nove zaposlitve na zvezi. Takšno potrjevanje 

predvideva Statut Atletske zveze Slovenije. 

 

D. Prezelj je povedal, da bi takšna točka za obravnavo zahtevala gradivo. Zanimalo ga je, 

če ga. Medvešek izpolnjuje vse pogoje glede na interno sistematizacijo. 

 



 

A. Jeriček je dodal, da je ta pisarna glede na obseg dela podhranjena, njeno delovanje pa 

se bo poslabšalo, če zadeve ne bomo ustrezno rešili. 

 

V. Kevo je vprašal, kaj bodo ključna področja njenega delovanja. R. Dobnikar je odgovoril, 

da splošna organizacijska dela. 

 

B. Pogorevc je povedal, da je z odhodom L. Steinerja zaposlitev novega kadra nujna, 

predlog naj bo predsednikov, ki bo z direktorjem največ delal. 

 

Dr. Dular je menil, da Upravni odbor ni bil seznanjen, da nekdo prihaja. Meni, da se danes 

lahko le seznanjajo z napovedjo predloga, da bo zadeva skladna z interno sistematizacijo. 

Meni, da ni primerno dveletno obdobje zaposlitve, ker so januarja nove volitve. 

Odgovornost je na predsedniku in Upravnem odboru.  

 

J. Aljančič meni, da ima dobre reference, saj so za delovanje Atletske zveze Slovenije 

mednarodne izkušnje pomembne, poskusna doba šestih mesecev pa stvari dobro pokaže. 

Poudaril je, da je na Upravnem odboru, da bo sodelovanje potekalo dobro, saj če člani ne 

bodo dobro sodelovali z njo, bo odšla sama. Meni, da se je dogovoril za prenizko plačo. Če 

se izkaže za korekten kader, naj bo takoj nagrajena. Poudarja, da ji mora Upravni odbor 

pomagati, da bo stvar operativna. G. Ambrožič je dodal, naj bo plača stimulativna.  

 

L. Steiner je podal povzetek pretekle prakse, ki je drugačna od podanih izjav članov 

Upravnega odbora. Pogodbe za določen čas in celo participacije zaposlenih pri delu zveze 

so bile del prakse v obdobju zadnjih treh let. Kot dejstvo navaja, da zveza trenutno išče 

odgovornega človeka za odgovorno mesto v že določenem finančnem okviru, ki ga 

narekuje sprejeti plan za leto 2016. Svoj odhod je najavil lani, zato je težko govoriti o 

presenečenju. Meni, da proračun in finančno stanje več kot štirih oseb v pisarni ne prenese. 

Ključnega pomena je, da so v pisarni ljudje, ki so predani atletiki. Sam bo pri primopredaji 

pomagal po najboljših močeh, še naprej pa bo deloval v atletike in zveze kot prostovoljec.  

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 305: 15 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI 

 

Sklep št. 305: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s postopkom iskanja 

novih kadrov, ki bodo zagotavljali delovanje strokovne službe Atletske zveze Slovenije v 

prihodnje. 

 

Upravni odbor Atletske zveze Slovenije s tem sklepom pooblašča predsednika za sklenitev 

pogodbe o zaposlitvi z Leo Medvešek. Pogodba se pod predstavljenimi pogoji sklene za 

določen čas dveh let s poskusno dobo šestih mesecev. Pogodba se sklene dne 1.7.2016. 

 

Seja prekinjena ob 17:15 za regijski sestanek. Seja se je nadaljevala ob 18:37, prisotnih 

je bilo 13 članov Upravnega odbora (odhod Kevo, Štimec). 

 

Ad. 6 

Certificiranja kakovosti: ISO standard 9001:2015 

 

R. Dobnikar je povedal, da je bil proces pridobivanja ISO standarda 9001:2015 uspešno 

zaključen, pripravlja pa se centralna evidenca sklepov. L. Steiner je še dodal, da je bil 

končen strošek malce pod predvidenimi in načrtovanimi 2.000 EUR. Dodal je, da je 

dokumentacija na voljo na vpogled v pisarni.  

 



 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 306: 13 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI 

 

Sklep št. 306: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s pridobitvijo ISO 

standarda 9001:2015. Gradiva, povezana z izvajanjem pridobljenega standarda kakovosti 

bodo posredovana članom Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije. 

 

Ad. 7 

Sodelovanje Atletske zveze Slovenije in UNESCO 

 

L. Steiner je povedal, da gre za sodelovanje, ki se je začelo leta 2013, s podpisom pisma 

o sodelovanju. Pred kratkim je bil odobren projekt, za katerega je zveza prejela 20.000 

USD za področje čistega športa. Meni, da je dolgoročno sodelovanje ključnega pomena za 

pridobivanje novih virov sistemskih sredstev. 

 

Odhod J. Žumer 18:59. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 307: 12 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI 

 

Sklep št. 307: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil z vsebino projekta 

UNESCO. 

 

Ad. 8 

Teden atletike 

 

R. Dobnikar je povedal, da sta mitinga v Novem mestu in Velenju stalna, tradicionalna 

projekta, projekta Golden Fly pa si Atletska zveza Slovenije finančno ne more privoščiti. L. 

Steiner je dodal, da je dogodek Golder Fly dober, vendar je predviden strošek izvedbe  

117.000 EUR, za zvezo trenutno previsok.  

 

Partnerji AD Mass Ljubljana, MOL in Sport Media Focus niso bili pripravljeni prevzeti 

finančnega rizika, strošek ni bil predviden v planu zveze za leto 2016. Želja je, da se 

prireditev izpelje na nacionalnem nivoju.  

 

Odhod A. Udovč 19:07. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 308: 11 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI 

 

Sklep št. 308: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil z aktivnostmi, 

povezanimi s Tednom atletike. 

 

Ad. 8 

Pravilnik certificirane meritve prog 

 

G. Ambrožič je pojasnil, da delovna skupina pripravila pravilnik, po pripombah T. Šarfa pa 

so se ponovno sestali in se uskladili glede na pripombe T. Šarfa. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 309: 11 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI 

 

Sklep št. 309: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje pravilnik, ki ureja področje 

certificiranega merjenja prog. 

  



 

Ad. 10 

Postopek nadaljnje obravnave osnutka novele statuta 

 

Glasovanje trenutna dikcija: 6 ZA 

Glasovanje za drugi predlog (zbor članstva): 7 ZA 

 

Za pravico do glasovanja na Skupščini Atletske zveze Slovenije se upošteva tudi plačana 

članarina za preteklo leto in do konca januarja tekočega leta: 12 ZA, 1 PROTI 

 

Dopolnitev pristojnosti ZATS z dikcijo »posvetovalne pristojnosti glede strokovnih 

vprašanj, povezanih z atletiko«: ZA 3, PROTI 5 

 

Delegatov ni več mogoče predlagati na Skupščini Atletske zveze Slovenije: 13 ZA, 0 PROTI 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 310: 11 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI 

 

Sklep št. 310: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil z vsebino 

predstavitvenega sestanka osnutka novele Statuta. 

 

Ad. 11 

Postopek revizije poslovanja 

 

R. Dobnikar je povedal, da čakamo na revizijsko poročilo, korespondenčna seja Upravnega 

odbora Atletske zveze Slovenije za potrjevanje datuma sklica in gradiva za Skupščino pa 

bo sklicana takoj po prejemu tega dokumenta. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 311: 11 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI 

 

Sklep št. 311: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil z aktivnostmi, 

povezanimi s postopkom revizije Atletske zveze Slovenije. 

 

Ad. 12 

Corporate Card Atletske zveze Slovenije 

 

L. Steiner je povedal, da gre za dokument, narejen ob svetovnemu dnevu športa in je bil 

objavljen na spletni strani, vseh uradnih socialnih omrežjih zveze in posredovan 

sponzorjem in partnerjem. To je uporabna osnova za vse prihodnje promocijske aktivnosti 

zveze. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 312: 10 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 312: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil z oblikovanjem in 

uporabo »corporate card« Atletske zveze Slovenije 

 

Ad. 13 

Realizacija sklepov prejšnje seje 

 

R. Dobnikar je opravil pregled realizacije sklepov prejšnje seje. 

 

Odhod J. Aljančič 19:24. 

 



 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 313: 10 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 313: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil stanjem glede 

realizacije sklepov s prejšnjih sej Upravnega odbora. 

 

Ad. 14 

Predlogi in pobude članov 

 

D. Prezelj je vprašal, če so vsi podatki, ki so potrebni ob registraciji, dejansko potrebni. L. 

Steiner je povedal, da je vprašanje že pred časom posredoval pristojnemu strokovnemu 

sodelavcu, od katerega pričakuje odgovor. Prav tako je izpostavil potrebo po ustrezno 

dejanski in formalni ureditvi sistema varovanja in vodenja evidenc osebnih podatkov. 

 

A. Jeriček je dodal, da veliko število podatkov zahteva tudi ŠPAK sistem.  

 

Ad. 15 

Razno 

 

G. Ambrožič je opozoril, da je pravilnik za antidoping potreben precejšnje posodobitve. 

 

T. Šarf je člane Upravnega odbora povabil na Svetovno prvenstvo v gorskem maratonu, ki 

bo potekalo v Podbrdu. Pričakujejo 160 tekmovalcev iz 25 držav. Gre za odmevno 

tekmovanj v nekaterih krogih. 

 

S. Rozman je člane Upravnega odbora povabil na državno prvenstvo, ki bo ta vikend 

potekalo v Celju. 

 

Seja je bila zaključena ob 19:42. 

 

 

Atletska zveza Slovenije 

 

Roman Dobnikar 

 

predsednik 

 

 

Ž I G 

 

 

Zapisala: 

Špela Hus 

Luka Steiner 

 


