Z A P I S N I K:
50. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je bila v torek, 9. februarja
2016 ob 16:30 uri v prostorih Atletske zveze Slovenije (Letališča cesta 33 C, Ljubljana).
Prisotni: Roman Dobnikar (predsednik), dr. Marjan Hudej, Martin Steiner, Tomo Šarf,
Andrej Jeriček, Stane Rozman, Gabrijel Ambrožič, Janez Aljančič, dr. Boris Dular, Marjan
Devetak, Bojan Pogorevc, Dušan Prezelj, Marjan Štimec, Vladimir Kevo (od 17:58)
Odsotni: Dušan Olaj, Gregor Benčina, Željko Puljić, dr. Andrej Udovč
Prisotni člani Nadzornega odbora Atletske zveze Slovenije: Darjo Pungartnik
Zaposleni pisarne Atletske zveze Slovenije: Luka Steiner, Špela Hus, Katja Kustec
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 50. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije
2. Potrditev zapisnika 47., 48. korespondenčne in 49. korespondenčne seje Upravnega
odbora Atletske zveze Slovenije
3. Poročilo 2015
4. Seznanitev z aktivnostmi, povezanimi s poslovni prostori Atletske zveze Slovenije
5. Seznanitev z zapisnikom Skupščine Atletske zveze Slovenije z dne 20. januar 2016
6. Obvestilo o odločanju glede razpisa NPŠŠ
7. Imenovanje predsednika Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije
8. Dopolnitev celostne grafične podobe Atletske zveze Slovenije
9. Razno: predlogi in pobude članov
a. Članstvo predstavnika AZS v Izvršnem odboru OKS – ZŠZ
b. Zakon o športu – dopis predsednika AK Gorica
c. Pravilnik o prestopih – predlog spremembe
d. Poročila o delovanju občasnih delovnih teles
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 231: 12 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI.
Sklep št. 231: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje predlagani dnevni red 50.
seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.
Predsednik je podal dobre novice, da je Atletska zveza Slovenije v zaključku procesa
pridobivanja dveh novih sponzorjev.
Ad. 2
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Potrditev zapisnikov 47., 48. korespondenčne in 49. korespondenčne seje
Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije
B. Pogorevc je podal pripombe na poslani zapisnik 47. seje Upravnega odbora.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 223: 13 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI.
Sklep št. 223: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje zapisnik 47., 48.
korespondenčne in 49. korespondenčne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.
Ad. 3
Poročilo 2015
R. Dobnikar meni, da je Poročilo 2015, ki je bilo poslano v gradivu za sejo, pripravljeno
kvalitetno. L. Steiner je dodal, da gre za vsebinsko poročilo, finančno sledi, saj zaradi
pomembnosti področja zahteva veliko mero natančnosti. Finančno poročilo bo pripravljeno
celovito in bo vsebovalo komentar. Celostno poročilo bo delovala kot osnova za pripravo
dokumenta Plan 2016.
Dr. Dular je podal predloge vsebinskih popravkov, vezanih na posamezna področja
poročila. Meni, da pri odpovedi nastopov v Stari Zagori ni šlo za bojkot, ampak protestno
neudeležbo. Povedal je, da je Upravni odbor zahteval, da prihaja do ponovnega
usklajevanja pogodb z atleti. Do usklajevanja je prišlo. Meni, da je pomembno, da poročilo
vsebuje informacijo, da so bile nagrade za Balkanation razpisane brez vednosti Upravnega
odbora. Meni, da moramo v poročilo vstaviti točen znesek stroška napake vodje
reprezentance na poti v Cali. Podal je še mnenje, da delo Upravnega odbora potrebuje
daljši komentar, ne le navajanje sej.
Predsednik se je strinjal, da se vključi v poročilo tudi trud Upravnega odbora. L. Steiner je
dodal, da gre za povzetek, ki se dopolni z navedenimi pripombami. Povedal je, da je na
določena stanja (neskladja s Statutom, rebalans, idr.) že v preteklosti, kar je razvidno iz
zapisnikov in druge korespondence.
A. Jeriček je dodal, da bivši predsednik ni dajal navodil, ampak naročila.
Dr. Hudej je povedal, da nekateri delajo neprenehoma in da poročilo s težavo podrobno
zajema vsa področja. Meni, da je v tem trenutku bolj pomembno strmenje v prihodnost,
namesto da se ubadamo s preteklostjo. Se strinja z dr. Dularjem, da se v poročilo opiše
delo Upravnega odbora in kako je le-ta operiral v preteklem letu.
G. Ambrožič je dodal, da je bilo delovanje Upravnega odbora v prvi polovici leta bilo
drugačno od druge polovice. Upravni odbor se ni strinjal z prikazanim odnosom atletov do
reprezentančnega nastopa v Stari Zagori in da so veliko razglabljali o napaki na poti v
Kolumbijo.
D. Prezelj je mnenja, da bi morali pregledati pretekle zapisnike in napisati razlog za odstop
Sveta atletov Slovenije.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 233: 13 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI.
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Sklep št. 233: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s poročilom za leto
2015. Finančno poročilo bo obravnavano na eni izmed naslednjih sej Upravnega odbora
Atletske zveze Slovenije, skupaj s finančnim in vsebinskim planom dela za leto 2016.
Ad. 4
Seznanitev z aktivnostmi, povezanimi s poslovni prostori Atletske zveze Slovenije
L. Steiner je podal povzetek aktivnosti, ki so potekale od zadnje redne seje Upravnega
odbora. Preostanek prostorov meri 47 m2. Dosegli smo dogovor o ureditvi preteklega
razmerja z Gradisom skupino G d.o.o.. Danes je zveza oddala dokument, s katero je izrazila
namero o najemu. Pričakuje se znižanje mesečnega stroška, povezanega s prostorom za
pribl. polovico.
J. Aljančič je dodal, da nismo imeli pregleda nad realno situacijo. Sprašuje se, zakaj zadeva
ni bila rešena sproti ob nakupu prostorov. Meni, da je bil razplet zadnjih sestankov ugoden,
a postavljenih je bilo veliko vprašanj. Situacija se je z veliko dobre volje uredila in želja je,
da zadevo v prihodnjem mesecu zaključimo.
L. Steiner je menil, da je glede na časovno omenjenost, sklepe organov in druge okoliščine,
dosežen dogovor dober. Dodal je, da prenehanje plačevanja mesečne najemnine ni sporno
dejanje, saj za plačevanje ni obstajala nobena pravna podlaga. Prostori pomenijo
investicijo, prestiž, a tudi finančno breme. Od vselitve v prostore je zveza plača dobrih
40.000 EUR uporabnine, končni strošek prostorov pa bo večji za končno višino kupnine na
dražbi.
Predsednik je povedal, da je Mestna občina Ljubljana težek pogajalec in da si takšne naloge
ni želel kot njegovo prvo uradno zadolžitev kot predsednik. J. Aljančič je dodal, da je bila
situacija problematična in da bi s plačanimi najemninami že pred časom odplačali ta del
prostorov. Veseli ga razplet, ki je plod pozitivnega in proaktivnega pristopa predsednika k
problemu.
L. Steiner je povedal, da bo od sedaj naprej sklenjen dogovor med subjektoma Atletska
zveza Slovenije in Mestna občina Ljubljana.
Iz pravnega vidika je ureditev, ki jo zajema dogovor med subjektoma Atletska zveza
Slovenije in Gradis skupina G d.o.o. mogoča in ustrezno ureja razmerje med navedenima
subjektoma. Pravna negotovost ostaja v razmerju Atletske zveze Slovenije do Mestne
občine Ljubljane, česar ta sporazum ne zajema.
Tako opozarjamo, da med strankama podpisanega sporazuma ne obstaja pravna podlaga,
pravne podlage za predmetni posel po naših podatkih ni niti med Gradis skupino G d.o.o.
in Mestno občino Ljubljano. Zahtevek Gradis skupine G d.o.o. do Atletske zveze Slovenije
je lahko že iz navedenega neutemeljen, saj Gradis skupina G d.o.o. nima upravičenj do
prostora, ki ga uporablja Atletska zveza Slovenije in je v lasti Mestne občine Ljubljana.
Mestna občina Ljubljana bi od Atletske zveze Slovenije potencialno lahko zahtevala plačilo
uporabnine za navedeni prostor. Podpis predmetnega dogovora o ureditvi medsebojnih
razmerji za Atletsko zvezo Slovenije tako ne pomeni popolne pravne varnosti, slednjo bi
bilo mogoče zagotoviti le ob sklenitvi tripartitnega dogovora med strankami Mestna občina
Ljubljana, Atletska zveza Slovenije in Gradis skupina G d.o.o.
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Ker Mestna občina Ljubljana na takšen dogovor ni pristala, obstaja potencialno tveganje,
da bi zoper Atletske zveze Slovenije Mestna občina Ljubljana še vedno lahko naperi tožbo
na plačilo uporabnin za predmetni prostor in z njo uspel. Atletska zveza Slovenije dejansko
je plačevala nekomu brez obstoja pravne podlage.
Potencialni tožbeni zahtevki strank do Atletske zveze Slovenije predstavljajo tveganje
znatnejšega stroškovnega bremena za Atletsko zvezo Slovenije. Zaradi navedenega smo
v dogovor vnesli pravico zahtevati nazaj plačano na podlagi predmetnega sporazuma, v
kolikor bi Atletska zveza Slovenije naperila zahtevek do Mestne občine Ljubljana (podlaga
191. čl. Obligacijskega zakonika). Kljub vnosu te klavzule v dogovor še vedno opozarjamo
na slabo finančno stanje skupine Gradisa skupine G d.o.o., saj je navedeni subjekt v
postopku prisilne poravnave in tako nesolventen.
Prav tako ureditev medsebojnih razmerij s subjekti glede nepremičnine iz dogovora, ki
izhaja predmetnega sklepa Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, otežuje že
zaostreno likvidnostno situacijo Atletske zveze Slovenije. Sam sklep, ki ga je sprejel
Upravni odbor glede prostorov, je zato v tem delu tvegan. Navajamo še dejstvo, da
vprašanja vlaganja v tujo nepremičnino s strani Atletske zveze Slovenije v tem obdobju,
niso ugotovljena in ovrednotena.
Prav tako je potrebno izpostaviti, da je bila pretekla ureditev pravnih razmerij med
strankami Atletska zveza Slovenije, Mestna občina Ljubljana in Gradis skupina G d.o.o
neustrezna, zato je ureditev tega položaja povezana s pravnimi in ekonomskimi tveganji.
Pri pregledu poslovanja zveze v preteklih letih (obdobje od oktobra 2008 do oktobra 2013),
je bilo ugotovljeno, da je Atletska zveza Slovenije Gradisu skupini G d.o.o., nakazala
približno 30.000 EUR, kar skupaj z vrednostjo sporazuma že dosega znesek, ki je primerljiv
s kupnino za takšen poslovni prostor.
D. Prezelj je podal mnenje, da je bolje plačevati kupnino kot pa najemnino. G. Ambrožič
je dodal, da je bila Mestni občini Ljubljana oddana namera o odkupu prostorov, sklepi pa
niso bili nikoli realizirani.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 234: 13 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI.
Sklep št. 234: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil z aktivnostmi,
povezanimi s pridobitvijo preostanka poslovnih prostorov Atletske zveze Slovenije. Upravni
odbor bo, skladno s sprejetimi sklepi, sproti obveščen o njihovem izvajanju.
Ad. 5
Seznanitev z zapisnikom Skupščine Atletske zveze Slovenije z dne 20. januar
2016
Dr. Dular je povedal, da je zapisnik Skupščine Atletske zveze Slovenije z dne 20. januar
2016 trenutno v podpisu pri overovateljema. L. Steiner je dodal, da bo zapisnik poslan na
klube in društva, ki so člani Atletske zveze Slovenije takoj, ko bomo imeli podpisan zapisnik
s strani obeh overovateljev.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 235: 13 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI.
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Sklep št. 235: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s postopkom
sprejemanja zapisnika Skupščine Atletske zveze Slovenije z dne 20. januar 2016.
Ad. 6
Obvestilo o odločanju glede razpisa NPŠŠ
M. Steiner zadeva je povedal, da je bilo odločanje neprijetno opravilo za vse vpletene.
Kriteriji za prioritetni seznam kandidatov se je, skladno z razpisom, opiral na tri ključna
področja: geografska razpršenost, delovni pogoji za prihodnjo uspešnost izvajanja
programa in tekmovalna aktivnost klubov, iz katerih so izhajali prijavljeni kandidati
(medalje, uvrstitve, itd.). Navedeni kriteriji so oblikovali prioritetni vrstni red kandidatov
za javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje plač strokovnih delavcev v programih
nacionalnih panožnih športnih šol za štiri letno obdobje 2016 – 2020, katerega je Upravni
odbor Atletske zveze Slovenije potrdil na 49. korespondenčni seji. Angažiranost članov
tako Strokovnega sveta kot tudi Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije je bila velika.
L. Steiner je povedal, da je prišlo do zahtevnega položaja najmanj s treh vidikov, saj
kriteriji iz zadnjega odločanja niso bili znani, število mest se je zmanjšajo in število prijav
povečalo. Zahvalil se je za aktivno sodelovanje in odločanje pristojnega delovnega telesa
in organa ter za sodelovanje strokovne službe. Strokovni svet je o problematiki dvakrat v
polni zasedbi odločal na dveh rednih in eni korespondenčni seji. Predlog prioritetnega
seznama je na korespondenčni seji potrdil tudi Upravni odbor. Na Strokovni svet za
tekmovalni šport pri OKS-ZŠZ je že bila poslana prošnja za zapolnitev preostalih kvot z
atletskimi kandidati.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 236: 13 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI.
Sklep št. 236: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s povzetkom glede
procesa odločanja glede razpisa NPŠŠ.
Ad. 7
Imenovanje predsednika Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije
V. Kevo prisoten od 17:40.
R. Dobnikar je povedal, da je po napovedi umika M. Steinerja z mesta predsednika
Strokovnega sveta opravil veliko sestankov z namenom poiskati novega predsednika
Strokovnega sveta. Predsednik je prosil kandidata za predsednika Strokovnega sveta
Atletske zveze Slovenije, g. Vladimirja Keva prosil za predstavitev njegovega načrta
delovanja Strokovnega sveta.
V. Kevo je bil pozdravil prisotne in se predsedniku Dobnikarju zahvalil za zaupanje, da ga
Upravnemu odboru predlaga za predsednika Strokovnega sveta. Glede na njegove izkušnje
je predlagal delno spremenjeno strukturo Strokovnega sveta, ki bi bil sestavljen iz 11
članov:
 Predsednik Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije
 Koordinator trenerjev Atletske zveze Slovenije
 Koordinator reprezentanc
 Trener Atletske zveze Slovenije za sprint in ovire
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Trener Atletske zveze Slovenije za teke
Trener Atletske zveze Slovenije za skoke
Trener Atletske zveze Slovenije za mete
Član, pristojen za trenerje, izobraževanje in usposabljanje
Član, pristojen za sodelovanje s klubi na področju organiziranosti stroke
Član, pristojen za koledar, kategorizacijo, tekmovalne sisteme in institucionalna
sodelovanja in sodelovanje z ekspertnim team-om
Član, pristojen za otroško in šolsko atletiko
Član, pristojen za NPŠŠ

Nova struktura uvaja koordinatorje po sklopih disciplin, to niso nacionalni trenerji. Nad
koordinatorji bo bdel koordinator reprezentanc. Na določene seje bodo vabljeni
predstavniki in projektni svetovalci: predstavnik Sveta atletov Slovenije, vodja projekta
Rio in svetovalci za koledar, merjenja, mnogoboj in maraton in kros. Meni, da bo s tako
sestavo delo potekalo nemoteno in da bo podlaga poštenost.
R. Dobnikar je podal mnenje, da je komunikacija med predsednikom, direktorjem in
predsednikom Strokovnega sveta dobra, kar je predpogoj za uspešno delovanje zveze.
Dr. Hudej je povedal, da ga kot atletskega delavca veseli, da je M. Steiner uspešno vodil
Strokovni svet zunaj klubske pripadnosti in bil vesel, da je Vladimir Kevo predlagan za
predsednika.
D. Prezelj je vprašal, kakšno je stanje glede novega strokovnega delavca v pisarni.
Predsednik je odgovoril, da bo prišlo do prerazporeditev nalog in da zaradi zahtevnejše
narave pozicije proces zahteva malce več korakov in s tem več časa.
Dr. Dular je izrazil strinjanje s predstavljenim programom kandidata, saj ima zaradi
integriranosti dober pregled nad terenom. M. Steiner je dodal, da se strinja z izborom
kandidata, pred katerim je naporno delo. A. Jeriček je dodal, da se s kandidatom poznata
že iz Strokovnega sveta. S. Rozman je dodal, da Strokovni svet ne sme biti prevelik, da ni
zmanjšana njegova operativnost. Pridružil se je mnenju, da je V. Kevo dober kandidat. M.
Štimec je povedal, da se dobro poznata in da je strokovno dober kandidat. G. Ambrožič je
izrazil veselje nad spremembami, da bo Strokovni svet prevzel izobraževalno vlogo. Veseli
da pokritost vseh sklopov disciplin, tudi mnogoboja in teka na dolge proge kot deficitarne
panoge.
V. Kevo se je zahvalil za podporo. Pojasnil je, da bo stalnih članov Strokovnega sveta 11,
preostali pa bodo vabljeni na seje, imeli možnost sugestij, a bodo brez glasovalne pravice.
Meni, da bo izobraževanje znotraj Strokovnega sveta zelo pomembno. Prenos znanja s
starejših trenerjev na mlajše je ključnega pomena, prav tako pa je pomembno sodelovanje
med trenerji. Vzpostavil se bo ekspertni team, ki bo namenjen pomoči atletom. Strokovni
svet bo deloval po svojih najboljših močeh, saj želi delati v korist slovenske atletike.
M. Devetak je dodal, da je dobro, da se starejši umikajo mlajšim in pozdravil pozitivno
sodelovanje in prenos znanj pri tovrstnih spremembah.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 237: 13 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI.
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Sklep št. 237: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje Vladimirja Keva za funkcijo
predsednik Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije. V roku enega tedna dni bo
Upravnemu odboru v odločanje posredovan predlog sestave delovnega telesa.
Ad. 8
Dopolnitev celostne grafične podobe Atletske zveze Slovenije
L. Steiner je podal informacijo, da se bo celostna grafična podoba Atletske zveze Slovenije
dopolnila z novim prilagojenim logotipom v modro-zeleni kombinaciji. Z opremljevalcev že
potekajo pogovori o samostojni kolekciji zveze.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 238: 13 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI.
Sklep št. 238: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s predlogom
dopolnitve celostne grafične podobo in potrjuje dopolnitev celostne grafične podobe, tudi
primarno rabo zeleno-modre sheme. Pisarna poskrbi za pripravo novega priročnika CGP v
slovenščini in angleščini.
Ad. 9
Razno: predlogi in pobude članov
Ad. 9 a: Članstvo predstavnika AZS v Izvršnem odboru OKS – ZŠZ
Dr. Hudej je člane seznanil z dejstvom, da je predsednik Dobnikar je aktiven pri
sodelovanju z zunanjimi organizacijami, ki so partnerji zveze, zato se Upravnemu odboru
predlaga, da na Izvršni odbor Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez
naslovimo prošnjo za zamenjavo predstavnika zveze v tem organu.
B. Pogorevc je vprašal, kateri možni scenariji obstajajo glede članstva G. Benčine v svetu
EA. Dr. Hudej je pojasnil, da delujemo postopoma in v mejah veljavnih aktov.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 239: 14 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI
Sklep št. 239: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije je skladno s sklepom iz decembra
leta 2015 kot delegata na Skupščini Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih
zvez, predlagal Romana Dobnikarja. Skladno z dejanskim stanjem glede vodenja zveze in
s sprejetimi sklepi Upravni odbor Atletske zveze Slovenije Skupščini Olimpijskega komiteja
Slovenije – Združenja športnih zvez predlaga, da se kot predstavnika Atletske zveze
Slovenije v Izvršnem odboru Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez
izvoli Romana Dobnikarja.
Ad. 9b: Zakon o športu – dopis predsednika AK Gorica
L. Steiner je Upravni odbor opomnil na dopis predsednika Atletskega kluba Gorica, O.
Batagelja, ki je bil članom posredovan. Z O. Batagelj je že opravil pogovore in mu
posredoval preteklo korespondenco z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in
avtorji gradiva. Upravnemu odboru bo ta korespondenca posredovana.
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A. Jeriček je povedal, da je sodeloval pri javnih razpravah, D. Prezelj pa je dodal, da je
sodeloval pri kreiranju. Meni, da nov Zakon o športu uvaja dodatno birokracijo v športu in
da je v trenutnem osnutku zakona odprte še veliko problematike.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 240: 14 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI
Sklep št. 240: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil z dopisom g. Oliverja
Batagelja in do sedaj opravljenimi aktivnostmi glede predloga novele Zakona o športu.
Upravni odbor nalaga pisarni, da o aktivnostih sproti obvešča organe, delovna telesa zveze
ter klube. Upravni odbor o tem sprejema seznanitveni sklep.
Ad. 9c: Pravilnik o prestopih – predlog spremembe
T. Šarf je člane seznanil s primerom A. Grizold. Situacija je že v okviru obstoječega
pravilnika jasna: 24. čl. VI. poglavje pravilnika ureja obveznost plačila odškodnine, VII.
poglavje v 30. členu pa določa Upravni odbor kot pritoženo instanco. Predlaga se, da
komisija obravnava ustreznejšo in natančnejšo ureditev v pravilniku, Upravnemu odboru
pa se na naslednji seji predlaga sprejetje dokončnega sklepa glede obveznosti plačila
odškodnine ob prestopu.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 241: 14 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI
Sklep št. 241: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s predlogom postopka
za noveliranje Pravilnika o prestopih atletov. Na naslednji seji bo Upravni odbor sprejel
novelo pravilnika ter kot pritožbena instanca odločil o vseh zadevah v zvezi s tem
pravilnikom. Upravni odbor o tem sprejema seznanitveni sklep.
Ad. 9d: Poročila o delovanju občasnih delovnih teles
D. Prezelj je člane seznanil, da svoj mandat glede ustvarjanja dolgoročne strategije
Atletske zveze Slovenije. Glede na sestavo delovnega telesa pričakuje, da bo dokument
pripravljen v prihodnjih šestih mesecih. Prosi za sodelovanje v naprej.
B. Dular, mandatar skupine za noveliranje Statuta Atletske zveze Slovenije prosi, da sta
dodatno poleg njega in L. Steiner člana skupine tudi T. Šarf in G. Ambrožič.
T. Šarf je člane obvestil, da so uspešno pridobili organizacijo Evropskega prvenstva v
gorskih tekih za leto 2017. R. Dobnikar je čestital T. Šarfu in jim zaželel veliko sreče pri
organizaciji.
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