
 

Z A P I S N I K: 

 

78. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je bila v torek, 15. novembra 

2016 ob 16:30 uri v prostorih Atletske zveze Slovenije (Letališča cesta 33 C, Ljubljana). 

 

Prisotni: Roman Dobnikar (predsednik), Vladimir Kevo, Stane Rozman, Gabrijel Ambrožič, 

Janez Aljančič, Dušan Prezelj, Marjan Devetak, Andrej Jeriček, Jan Žumer, Bojan Pogorevc, 

dr. Boris Dular, Tomo Šarf, Marjan Štimec, dr. Andrej Udovč 

 

Odsotni: dr. Marjan Hudej, Gregor Benčina, Dušan Olaj, Željko Puljić 

 

Nadzorni odbor Atletske zveze Slovenije: Gregor Istenič (predsednik) 

 

Zaposleni pisarne Atletske zveze Slovenije: Marko Božiček, Katja Kustec, Zdravko 

Peternelj, Špela Hus 

 

Predsednik je ugotovil, da je prisotnih 14 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 78. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije 

 

Predlog dnevnega reda 

1. Potrditev dnevnega reda 78. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije 

2. Potrditev zapisnikov 75., 76. korespondenčne in 77. korespondenčne seje 

Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije 

3. Obravnava in sprejem uskladitvenega predloga sprememb Statuta Atletske zveze 

Slovenije 

4. Sklep o sklicu volilne Skupščine Atletske zveze Slovenije 6. 12. 2016, določitev 

predloga dnevnega reda ter gradiv 

5. Poročilo o delu Atletske zveze Slovenije v mandatnem obdobju 2013 – 2016 

6. Poročilo o izvedbi koledarske borze 

7. Predlogi in pobude članov Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije 

8. Razno 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 353: 14 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI 

 

Sklep št. 353: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje predlagani dnevni red 78. 

seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije. 

 

Ad. 2 

Potrditev zapisnikov 75., 76. korespondenčne in 77. korespondenčne seje 

Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije 

 

Člani so obravnavali elektronsko sporočilo s pripombami g. Benčine na zapisnik zadnje 

redne seje. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 354: 14 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI 

 



 

Sklep št. 354: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje zapisnika 73. in 74. 

korespondenčne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije. 

 

Ad. 3 

Obravnava in sprejem uskladitvenega predloga sprememb Statuta Atletske zveze 

Slovenije 

 

R. Dobnikar in dr. Dular sta podala povzetek dogajanja, povezanega s sprejetjem novega 

Statuta Atletske zveze Slovenije. Dr. Dular je prisotne seznanil, da je bil Statut dan v 

razpravo med klube in društva ter da uradno ni bila poslana nobena pripomba, le osebno 

mnenje g. Zalarja. Dr. Dular je povedal, da je bila Skupščina sklicana po starem Statutu, 

tj. v trenutno edinem registriranem temeljenjem aktu. Dr. Dular je pojasnil, da je 

Skupščina torej sklicana po zadnjem registriranem Statutu. 

 

T. Šarf je podal mnenje, da ne bi smeli govoriti o starem in novem Statutu, vendar da bi 

morali operirati z datumi sprejetja Statuta. A. Jeriček predlaga, da se na splet objavi Statut, 

ki je v uporabi. D. Prezelj je opozoril na dvojno glasovalno pravico, preko društva in preko 

združenja. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 355: 14 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI 

 

Sklep št. 355: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije sprejme uskladitveni predlog 

Statuta in ga pošlje v sprejem na Skupščino Atletske zveze Slovenije. 

 

Ad. 4 

Sklep o sklicu volilne Skupščine Atletske zveze Slovenije 6. 12. 2016, določitev 

predloga dnevnega reda ter gradiv 

 

R. Dobnikar je prebral seznam prejetih kandidatur za organe Atletske zveze Slovenije. 

Dodal je, da manjkata še kandidata za predsednika disciplinske komisije in enega člana 

disciplinske komisije. Dr. Dular je prebral predlog dnevnega reda Skupščine za dan 6. 12. 

2016. Predlagal je, da se na dnevni red doda točka o višini članarine za leto 2017. 

 

G. Istenič je vprašal, kako je z dvojno kandidaturo g. Črneta. Dr. Dular je to skladno s 

Poslovnikom o načinu dela Skupščine Atletske zveze Slovenije, ki to opredeljuje v delu, ki 

se nanaša na volitve. 

 

Z. Peternelj je opozoril, da bi glede na število kandidatov lahko bila velika seja soba 

Atletske zveze Slovenije premajhna. 

 

Dr. Dular je predlagal, da se članice se pozove, da predlagajo manjkajoče kandidate na 

Skupščini sami.  

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 356: 14 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI 

 

Sklep št. 356: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije sprejema sklic Skupščine za dan 6. 

12. 2016. Sprejema dnevni red in gradiva za Skupščino (poročilo, lista evidentiranih 

kandidatov). 

 

Ad. 5 

Poročilo o delu Atletske zveze Slovenije v mandatnem obdobju 2013 – 2016 



 

 

R. Dobnikar je predstavil dokument, ki je bil poslan članom Upravnega odbora kot del 

gradiva. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 357: 14 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI 

 

Sklep št. 357: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije sprejema poročila o delu Atletske 

zveze Slovenije v mandatnem obdobju 2013 – 2016.  

 

Ad. 6 

Poročilo o izvedbi koledarske borze 

 

G. Ambrožič je podal  poročilo o izvedbi koledarske borze na vseatletskem vikendu. Zaradi 

velikega števila nepodeljenih tekem Tekmovalna komisija Upravnemu odboru Atletske 

zveze Slovenije predlaga sklep, s katerim se članice ponovno pozove, da se prijavijo za 

izvedbo tekmovanja. Nepodeljena tekmovanja so bila zimski kros, državno prvenstvo v 

dvorani za starejše mladince, državno prvenstvo v mnogoboju v dvorani in na prostem ter 

zimski kros v mesecu oktobru. Meni, da bi se bilo dobro pogovoriti o smotrnosti organizacije 

državnega prvenstva v dvorani v mnogoboju, glede na dejstvo, da ni bilo organizirano že 

10 let. 

 

B. Pogorevc je podal pobudo, da se krosi uredijo sistemsko. V. Kevo je odgovoril, da bo v 

naslednjih dveh dneh poslan na klube dopis, s katerim bodo obvestili klube o seriji, kjer so 

povezali že obstoječe krose. To so krosi v Novem mestu, Sevnici in Ajdovščini. Podal je še 

informacijo, da glede organizacije skupnega državnega prvenstva v mnogobojih potekajo 

pogovori s Hrvati 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 358: 14 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN 

 

Sklep št. 358:  Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s poročilom o izvedbi 

koledarske borze. Upravni odbor Atletske zveze Slovenije hkrati sprejema sklep, da se 

članice ponovno pozove h kandidaturi nepodeljenih pet tekmovanj. 

 

Ad. 7 

Predlogi in pobude članov Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije 

 

Brez. 

 

Ad. 8 

Razno 

 

Brez razprave. 

 

Seja je bila zaključena ob 18:04. 

 

Atletska zveza Slovenije 

Roman Dobnikar 

predsednik 

 

 

Ž I G 


