Z A P I S N I K:
3. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je bila v torek, 21. februarja
2017 ob 16:30 uri v prostorih Atletske zveze Slovenije (Letališka cesta 33 C,
Ljubljana).
Prisotni: Dobnikar Roman (predsednik), dr. Marjan Hudej, Jeriček Andrej, Kevo
Vladimir, Prezelj Dušan, Šoba Albert, dr. Udovč Andrej, Žumer Jan, mag. Feguš
Primož, Noner Anton, Šarf Tomo, Špacapan Črtomir
Opravičeno odsotni: Štimec Marjan, dr. Dular Boris, Rozman Stane
Nadzorni odbor Atletske zveze Slovenije: Gregor Istenič (predsednik)
Zaposleni pisarne Atletske zveze Slovenije: Dokl Dejan, Peternelj Zdravko, Kustec
Katja
Ostali prisotni: Aljančič Janez
Predsednik je ugotovil, da je prisotnih 12 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.
Ad. 1
Potrditev dnevnega reda 3. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije
Predlagani dnevni red je bil razširjen z gradivi pri točkah 9 in 10.
Predlagani dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda 3. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije – R.
Dobnikar
2. Potrditev zapisnika 2. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije – R. Dobnikar
3. Imenovanje članov Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije na predlog
predsednika Atletske zveze Slovenije – R. Dobnikar
4. Potrditev predsednika organa Mediacija in arbitraža – R. Dobnikar
5. Potrditev predlogov sestav delovnih teles Upravnega odbora Atletske zveze
Slovenije:
a. Marketinško-poslovni svet
b. Komisija za boj proti dopingu
6. Potrditev meril za nastop na mednarodnih tekmovanjih v sezoni 2017 – V. Kevo
7. Program sistema financiranja atletov v sezoni 2017 – V. Kevo
8. Poročilo seje Nadzornega odbora Atletske zveze Slovenije z dne 13. 2. 2017 – G.
Istenič
9. Poročilo AZS za 2016 – R. Dobnikar, mag. Dokl, M. Zupančič
10. Osnutek finančnega načrta AZS za 2017 – R. Dobnikar, mag. Dokl
11. Predstavitev plana dela organov Atletske zveze Slovenije:
a. Strokovni svet Atletske zveze Slovenije – V. Kevo
b. Tehnično-tekmovalna komisija – dr. Udovč
c. Komisija za Statut in akte Atletske zveze Slovenije – dr. Dular

d. Komisija za nagrade in priznanja – S. Rozman
12. Obravnava prošnje za članstvo v Atletski zvezi Slovenije Atletskega kluba Rudar in
Društva ljubiteljev teka Filipides – R. Dobnikar, mag. Dokl
13. Predlogi in pobude članov Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije
14. Razno
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 32: 10 članov je glasovalo za in 2 vzdržana.
Sklep št. 32: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje dopolnjeni dnevni red
seje.
Ad. 2.
Potrditev zapisnika 2. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije
Roman Dobnikar je povedal, da je pri zapisniku že upoštevana dopolnitev Dušan
Prezlja, ki jo je predhodno posredoval.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 33: 10 članov je glasovalo za in 2 vzdržana.
Sklep št. 33: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje zapisnik 2. seje
Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.
Ad 3. Imenovanje članov Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije na
predlog predsednika Atletske zveze Slovenije
Roman Dobnikar je povedal, da je opravil razgovore s kandidati za upravni odbor, vsi
trije predlagani kandidati so v članstvo privolili.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 34: 11 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 34: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije na predlog predsednika Atletske
zveze Slovenije imenuje Željka Puljića, Dušana Olaja in Aleša Cantaruttija za člane
Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.
Ad 4.
Potrditev predsednika organa Mediacija in arbitraža
Roman Dobnikar je za predsednika organa Mediacija in arbitraža predlagal Dušana
Prezlja. Slednji je povedal, da bo do naslednje seje upravnega odbora skušal pridobiti
tudi ostale člane organa, nato pa bo njihova prva naloga pripraviti pravilnik delovanja
organa.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 35: 12 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 35: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje Dušana Prezlja za
predsednika organa Mediacija in arbitraža.

Ad 5. Potrditev predlogov sestav delovnih teles Upravnega odbora Atletske
zveze Slovenije
5 a. Marketinško-poslovni svet
Mag. Primož Feguš, operativni vodja Marketinško-poslovnega sveta, je poročal o
pridružitvi novih članov v svet. Člani bodo Katja Krasko Štebljaj, vodja korporativnega
komuniciranja v podjetju ELES, Gorazd Vertovšek, nekdanji
rokometaš z izkušnjami v coachingu, in Matic Užmah, ki ima dragocene izkušnje na IT
področju (razvoj aplikacij za pospeševanje internetne prodaje).
Do sedaj je bil glede delovanja sveta pripravljen spisek ca 300 podjetij po industrijah,
posamezna podjetja so si člani razdelili glede na kontakte, v toku pa so sestanki oz.
usklajevanje sestankov po posameznih podjetjih.
Na predlog Romana Dobnikarja sta bila v Marketinško-poslovni svet imenovana še
Dejan Dokl in Anton Noner.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 36: 12 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 36: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje predlog sestave
Marketinško-poslovnega sveta Atletske zveze Slovenije. Operativni vodja Primož Feguš
do naslednje redne seje Upravnega odbora pripravi predstavitev programa dela
organa.
Predlog sestav delovnih teles
5 b. Komisija za boj proti dopingu
Predsednik komisije Aljaž Požes je poročal, da bosta nova člana komisije Zdravko
Kotnik (že deloval v komisiji v preteklosti) in Anita Kranjčič, ki je delovala v SloAd.
Poročal je, da je komisija v 2016 dobro krmilila s sredstvi, poudaril je tudi dobro
sodelovanje s Sloado. Opozoril je, da pa prihaja do luknje glede ozaveščenosti s
prihodom mlajših atletov, pri tem bo zelo pomembno izobraževanje. Lani je bilo sicer
izobraževanje že pripravljeno, a se ni realiziralo. Eno izobraževanje je bilo organizirano
na zvezi, vabilo je prejelo več kot 200 naslovnikov, prišel žal ni nihče. Potrebno je
apelirati na trenerje, vsebina anti-dopinga mora postati obvezna. Pri tem bodo
sodelovali s SloAdo, kar bo prioriteta. Čez leto na tekmovanjih opravijo 20-30 testov,
prav toliko pa približno izven tekmovanj, kar bo ostalo enako, razporeditev bo morda
drugačna. Do konca marca bo pripravljen nov pravilnik. Glede izobraževanja pa so
pozitivno izstopale priprave v Medulinu, kjer je bila udeležba solidna. Glede finančnega
kritja so stroški testiranj razdeljeni približno 50:50 med SloAdo in zvezami. Slabost, na
katero opozarja, je obveščenost glede mladinskih rekordov – rekorde je potrebno
javljati komisiji, do česar pogosto ne pride, zato veliko rekordov ni priznanih.
Dušan Prezelj je menil, da bi morali biti podatki o kontrolah javno dostopni, sploh
glede na dejstvo, da so testi v Sloveniji že nekaj let negativni.
Tomo Šarf je povedal, da je dejaven tudi v komisiji IAAF s tega področja, Roman
Dobnikar je predlagal, da s predsednikom anti-doping komisije sodelujeta.
Aljaž Požes je povedal še, da bo do prihodnjega tedna pripravil pisno poročilo o
delovanju komisije za leto 2016.

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 37: 12 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 37: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje predlog sestave
Komisije za boj proti dopingu Atletske zveze Slovenije. Predsednik organa do 14 dni
pred naslednjo redno sejo Upravnega odbora pripravi predstavitev programa dela
organa.
5 c Komisija za registracijo.
Dejan Dokl je povedal, da sta se prejšnja člana strinjala, da bosta sodelovala še
naprej. V komisijo so tako predlagani Tomo Šarf (predsednik), Zdravko Peternelj in
Dejan Dokl.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 38: 12 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 38: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje predlog sestave
Komisije za registracijo v sestavi Tomo Šarf (predsednik), Zdravko Peternelj in Dejan
Dokl.
Ad 6
6. Potrditev meril za nastop na mednarodnih tekmovanjih v sezoni 2017
Vladimir Kevo je povedal, da so člani prejeli dokument meril za tekmovanja.
Tekmovalna sezona 2017 bo zahtevna, tekmovanj je zelo veliko, kar bo izjemno
zahtevno po finančni plati. Letos pa je višina stroškov ocenjena na 225.000,00 EUR.
Po planu proračuna bo za tekmovanja in poti na voljo 180.000,00 EUR, kar pomeni, da
bosta potrebna previdnost pri organizaciji poti ter dosledno upoštevanje pravil.
Reprezentančna tekmovanja v gorskih tekih bodo vnesena naknadno.
Največje letošnje tekmovanje bo Svetovno prvenstvo za člane in članice. Glede SP so
se v strokovnem svetu držali norm IAAF, razen pri maratonu (tu so bolj zaostrene in
postavljene na nivo evropskih challengev, še vedno pa so našim maratoncem
dosegljive). Tomo Šarf je povedal, da bi morali biti zmerni pri zaostrovanju
maratonskih norm.
Glede najpomembnejšega tekmovanja v zimskem delu sezone – dvoranskega
Evropskega prvenstva v Beogradu – je Vladimir Kevo povedal, da je bilo pred sezono
bolj obetavno. Zaenkrat sta dva atleta izpolnila normo, ostale tri kandidatke imajo
izpolnjeno normo iz preteklega leta. Predlagal je, da upravni odbor potrdi kandidate za
EP - Luka Janežič, Anita Horvat, Neja Filipič, Petra Koren in Maruša Černjul. Rok za
izpolnitev norme je še do 25. 2., izpolnitvi pa je zaenkrat najbliže Tina Šutej.
Številčno bo tudi EP za mlajše člane in članice, ki bo v Bydgoszcu – nastopilo bo okrog
20 atletov, norme EA ne bodo spremenjene.
EP za starejše mladince bo potekalo v italijanskem Grossetu, z logističnega in
finančnega vidika tekmovanje ne bo tako zahtevno. Obetamo si kvalitetne nastope, pri
čemer pa bodo norme enake, kot jih je predpisala EA.

SP za mlajše mladince in mladinke bo potekalo v Nairobiju (Kenija), po informacijah
IAAF bo to zadnje, 10. SP za to kategorijo. Finančno bo zelo zahtevno (ocenjuje se na
56.000,00 EUR ob oceni 25 potencialnih kandidatov). Strokovni svet predlaga
zaostritev norm na rezultat do 16. mesta (raven polfinala), kjer so rezultati
preračunani na povpreček zadnjih 3 svetovnih prvenstev. Povedal je še, da obstaja
tudi varnostni riziko – kar 23 držav je nastop na tem prvenstvu že odpovedalo iz
varnostnih razlogov.
Albert Šoba je menil, da prestrogo postavljena merila niso stimulativna do mladih
atletov.
Dušan Prezelj je menil, da sta oba argumenta smiselna – pri prvem gre za uvrstitve, ki
so smiselne z vidika kategorizacije, pri drugem pa za vzpodbujanje talentov. Andrej
Jeriček in Črtomir Špacapan sta se strinjala, da debata o primernosti norm ne sodi na
upravni odbor. Norme je določil strokovni svet, upravni odbor pa jih mora le potrditi ali
ne.
Vladimir Kevo je predstavil še Olimpijski festival evropske mladine, kjer merila določa
OKS – atleti so 15 in 16 let stari. Kvota je 12 atletov in atletinj. Norme AZS bodo
postavljene nekoliko višje. V primeru, da 12 atletov ne izpolni zahtevane norme, bo
dokončno odločitev sprejel Strokovni svet na osnovi ocene možnosti doseganja
najboljše uvrstitve izbranega atleta na OFEM 2017.
Zelo zahtevno s tekmovalnega in finančnega vidika bo tudi Evropsko ekipno prvenstvo
(Tel Aviv), ocenjeno na 56.000 EUR. Od ostalih mednarodnih tekmovanj so večja še
poletna univerzijada (AZS s tekmovanjem nima stroška), Evropski zimski pokal v
metih, Evropski pokal na 10 km, meddržavni mnogoboji in EP v Krosu.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 39: 11 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 39: Upravni odbor potrjuje kandidate Evropsko dvoransko prvenstva v
Beogradu na predlog strokovnega sveta: Luka Janežič, Anita Horvat, Neja Filipič, Petra
Koren in Maruša Černjul.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 40: 10 članov je glasovalo za in 1 proti.
Sklep št. 40: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje dokument Strokovnega
sveta Atletske zveze Slovenije »Merila za nastop na mednarodnih tekmovanjih v sezoni
2017«.
Ad 7
Program sistema financiranja atletov v sezoni 2017
Vladimir Kevo je povedal, da bodo atleti letos imeli na voljo 195.000,00 EUR. Za
pogodbenike vrhunske in internacionalne selekcije (14 atletov in atletinj) bo na voljo
100.000,00 EUR, ostalo pa se bo razdelilo na ostale selekcije.
Glede financ gre sicer za ca 15% zmanjšanje od lani, a ker je nivo vrhunskih atletov
nekoliko nižji, je procentualno znesek sorazmerno višji.
Pohvalil je sodelovanje in usklajevanje s Svetom atletov, s katerimi je predlog sistema
financiranja usklajen. Glede dinamike izplačil bodo fiksni obroki nakazani čimprej,

ostali glede na tekmovanja. Roman Dobnikar je dodal, da bo prvi obrok nakazan po
prejemu sredstev Fundacije za šport.
Andrej Jeriček je pripomnil, da je potrebno je dolgoročno načrtovanje meril, ki bi
veljala za več let. Jan Žumer je dodal, da so bila nova merila potrebna tudi zaradi
sprememb v IAAF. Mag. Primož Feguš je pripomnil, da je potrebno več pozornosti
nameniti promociji atletov. Tudi sami atleti morajo bolj redno obveščati zvezo o
tekmovanjih, predlaga pa, da so sankcije, če obveščanja o tekmah ni. Glede tega je
potrebno tudi izobraževanje atletov.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 41: 9 članov je glasovalo za in 1 proti.
Sklep št. 41: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije je potrdil predlog programa
sistema financiranja atletov v sezoni 2017.
Ad 8
Poročilo seje Nadzornega odbora Atletske zveze Slovenije z dne 13. 2. 2017
Predsednik Nadzornega odbora Atletske zveze Slovenije Gregor Istenič je poročal, da
je bil Nadzorni odbor konstituiran 13. februarja. Darjo Pungartnik je bil izvoljen za
podpredsednika.
Prejeta poročila s strani Atletske zveze Slovenije so se nanašala na tri četrtine leta
2016, tako da so se lahko samo seznanili s finančnimi tokovi, celotno poročilo pa bo
lahko podano, ko bodo dobili vso gradivo.
Nadzorni odbor se bo sestajal najmanj štirikrat letno. Na seji so pregledali realizacijo
prejšnjih sklepov in ugotovili, da nekateri niso bili realizirani. Skladno s tem pozivajo
upravni odbor za odgovore na sklepe z dne 17. 12. 2015 (zadevi Zlatnar in
Balkanation). Glede dela pisarne AZS so ugotovili tudi, da ni bilo dovolj narejeno glede
upravljanja s terjatvami (opomini, možnost izterjave ipd.) ter da je potrebno bolj
sistematično urediti protokole glede upravljanja z dokumenti.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 42: 10 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 42: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s poročilom seje
Nadzornega odbora Atletske zveze Slovenije z dne 13. 2. 2017.
Ad 9
Poročilo AZS za 2016
Marina Zupančič je predstavila glavne poudarke osnutka finančnega poročila, ki bo
sicer sprejet marca. Za leto 2016 bo končni rezultat negativen za približno 30.000,00
EUR.
V 2016 je bilo v primerjavi z letom prej približno 300.000,00 manj prihodkov, kar je
povezano predvsem s kongresom Evropske atletske zveze leta 2015 ter nekoliko nižjim
sredstev s strani IAAF in sponzorstev. Bilo pa je tudi za približno 333.000,00 manj
stroškov storitev. To pomeni, da so prihodki in odhodki približno skladni s planom, pri
negativnem rezultatu pa gre predvsem za reševanje zadev iz preteklosti. V letu 2016
je bilo tako odpisanih zalog v vrednosti 43.000,00 EUR, odprtih pa je še nekaj terjatev
(npr. do EA oz. nekaterih posameznikov). Ostali odhodki so ostali na približno enaki
ravni (material, storitve), prišlo je tudi do odkupa preostalega dela prostorov zveze.
Zaradi tega se je zveza odločila tudi za kredit v trajanju 10 let, s čimer se je finančno
stanje umirilo.

Poudarila je pomen regulacije - toliko kot se načrtuje, je porabljeno, v prihodnje bo
potrebno biti bolj pozoren pri porabi in upoštevati, da mora biti za vsak strošek kritje.
Opozorila je tudi na stroške glede nove spletne strani, kar je treba vsako leto
upoštevati pri planu.
Dr. Marjan Hudej, Vladimir Kevo in Albert Šoba so se strinjali, da je pozitivno, da je
jasno natančno, kakšna je finančna situacija, kar bo potrebno upoštevati pri planu.
Vladimir Kevo je dodal, da se vsi proračunski porabniki morajo obnašati odgovorno.
Anton Noner je pripomnil, da bi bila udeležba Marine Zupančič potrebna vsaj 2x letno,
da se člane obvesti o finančni situaciji.
Dušan Prezelj je izrazil razočaranje, ker lani čez leto plan ni bil niti enkrat obravnavan.
Potrebno je sprotno obveščanje upravnega odbora in načrtovanje ukrepov takrat, ko
se pomembne novosti zgodijo.
Mag. Primož Feguš je povedal, da je zdaj bistveno predvsem ukrepanje za naprej, da
se ne bi ponovile napake iz preteklosti. Albert Šoba je poudaril, da je potrebno
zmanjšati plan, če je nerealen.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 43: 11 članov je glasovalo za in 1 vzdržan
Sklep št. 43: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil z osnutkom
finančnega poročila. Poročilo bo pripravljeno do naslednje seje upravnega odbora.
Ad 10
Osnutek načrta Atletske zveze Slovenije za leto 2017
Roman Dobnikar je pojasnil, da gre za prvi pregled osnutka načrta. Želja zveze je, da
ostanemo v predlaganih finančnih okvirih, da atleti niso prikrajšani, omogočiti pa je
potrebno delovanje. Določene postavke so spremenjene, večina pa je v tej fazi še
okvirna. S Fundacije za šport se pričakuje sredstva v višini 210.655,81 EUR, kar je
približno za 50.000,00 EUR manj sredstev, s strani MIKZŠ 297.499,20 EUR, kjer gre za
približno 20% povečanje, je višina pridobljenih sponzorstev ocenjena na 285.019,41,
prihodki s strani EA, IAAF, OKS in ABAF pa na znesek v višini 107.919,53.
Za športnike in trenerje bo namenjenih za 224.865,65 EUUR, za nastope športnikov pa
205.388,50 EUR.
Zdravko Peternelj je poročal o oddaji vloge na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport. Povedal je, da je bila letos nenavadna situacija, saj je tako v roku oddaje vlog
na Fundacijo za šport, kot vloge na ministrstvo v obeh obdobjih prišlo do menjave
direktorja in so razpise pripravljali zaposleni. Razpis za ministrstvo se je zaključil v
ponedeljek, 13. 2. Povedal je, da nacionalne športne zveze nimajo veliko manevrskega
prostora, saj večino razpisnih pogojev določi Olimpijski komite Slovenije. Potrebni
obrazci s bili izpolnjeni in oddani, obvezna priloga pa bi morala biti tudi letni delovni
načrt zveze ter finančni načrt, zaprošeno je bilo, da ju bomo oddali naknadno.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 44: 10 članov je glasovalo za in 0 proti.

Sklep št. 44: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil z načrtom
Atletske zveze Slovenije za leto 2017. Končni načrt bo pripravljen do naslednje seje
upravnega odbora.
Ad 11
Plan dela organov AZS
Dr. Andrej Udovč je predstavil poročilo Tekmovalno-tehnične komisije za leto 2016,
pisno poročilo bo posredovano naknadno. Lani je tekmovalno-tehnična komisija
opravila delo po zastavljenem planu – skrb za izvedbo tekmovanj, izobraževanje vodij
tekmovanj, analiziranje tekmovanj, izdaja priročnika za tekmovalno sezono, izvedba
borze ipd. O delovanju je komisija redno obveščala upravni odbor.
Med cilji, ki žal niso bili izpolnjeni, je bila tudi oživitev tesnejšega sodelovanja s
zvezami sosednjih držav, ter pridobitev bolj prepoznavnih skupnih oblačil.
Tudi plan za 2017 ne izstopa iz teh okvirov, potrebno pa ga bo prilagoditi
razpoložljivim sredstvom.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 45: 10 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 45: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil z osnutkom
poročila Tekmovalno-tehnične komisije. Poročila vseh komisij AZS za 2016 ter načrti za
2017 bodo pripravljeni 14 dni pred naslednjo sejo upravnega odbora.
Ad 12
Obravnava prošnje novega kluba
Dejan Dokl je poročal o dveh prejetih prošnjah društev za članstvo v Atletski zvezi
Slovenije: Atletski klub Rudar Trbovlje in Društvo ljubiteljev teka Filipides. Razložil je,
da gre v primeru Atletskega kluba Rudar Trbovlje za povratnika med člane AZS.
Društvo izpolnjuje formalne pogoje za članstvo. Glede Društva ljubiteljev teka Filipides
pa morajo imeti člani AZS po 11. členu Statuta Atletske zveze Slovenije glavno
dejavnost atletskega značaja; pri Društva ljubiteljev teka Filipides pa je kot glavna
dejavnost definirano prosto gibanje v naravi. Člani so se strinjali, da se odločitev o
članstvu Društva ljubiteljev teka Filipides preloži, dokler se ne preverijo vsa dejstva.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 46: 10 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 46: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s prošnjama AK
Rudar in DLT Filipides za vključitev v Atletsko zvezo Slovenije in ugotovil, da AK Rudar
izpolnjuje vse pogoje za članstvo v Atletski zvezi Slovenije. Odločitev glede članstva
DLT Filipides je preložena.
Ad 13
Predlogi in pobude
Albert Šoba je povedal, da se veliko število otrok po tem, ko se že vpišejo v določeno
atletsko društvo, premisli in želi društvo kmalu zamenjati. Predlaga, da pravilnik za
prestope omogoči, da se pionirjem, ki še niso tekmovali za nobeno društvo in so prvič
registrirani, omogoči prehod v drugo društvo tudi med letom. Člani upravnega odbora
so se strinjali, da se ta predlog poda na Komisijo za registracijo, kjer naj se prouči.

Vladimir Kevo je prisotne seznanil s prošnjo s strani trenerja Kristjana Korošca glede
hudega zdravstvenega stanja atleta, za katerega naprošajo k dobrodelni akciji. Člani
so se strinjali, da se prošnja lahko pošlje med klube s strani AZS.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 47: 10 članov je glasovalo za in 0 proti.
Sklep št. 47: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je strinjal, da se prošnja
Alberta Šobe glede registracije pionirjev posreduje Komisiji za registracije. Pobuda
Vladimirja Keva o prošnji atleta se pošlje na klube – člane AZS.
Ad 14
Razno
Dušan Prezelj je prosil, da se članom Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije
omogoči vpogled v pogodbena določila z Dejanom Doklom, v.d. direktorjem, kar je bilo
storjeno.
Seja se je zaključila ob 20.50.
Zapisnik:
Katja Kustec

