Z A P I S N I K:
56. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je bila v torek, 5. aprila 2016
ob 16:30 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, Gregor Benčina, dr.
Andrej Udovč, Tomo Šarf, dr. Boris Dular, Marjan Devetak, Jan Žumer
Odsotni: Andrej Jeriček, Dušan Olaj, Željko Puljić, Marjan Štimec
Prisotni člani Nadzornega odbora Atletske zveze Slovenije: Gregor Istenič
Zaposleni pisarne Atletske zveze Slovenije: Luka Steiner, Špela Hus, Katja Kustec, Zdravko
Peternelj
Ostali: Marina Zupančič (računovodstvo Zu-Ma)
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
Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev dnevnega reda 56. seje Upravnega odbora
2. Potrditev zapisnika 55. korespondenčne seje Upravnega odbora
3. Aktualni poslovni dogodki
4. Strokovni svet – poročilo predsednika o aktivnostih za leto 2016
5. Tekmovalna komisija – poročilo predsednika o aktivnostih za leto 2016
6. Združenje atletskih trenerjev Slovenije – poročilo predsednika o aktivnostih za
leto 2016
7. Združenje atletskih sodnikov Slovenije – poročilo predsednika o aktivnostih za leto
2016
8. Združenje atletov Slovenije – poročilo predsednika o aktivnostih za leto 2016
9. Združenje za gorske teke – poročilo predsednika o aktivnostih za leto 2016
10. Komisija za antidoping – poročilo predsednika o aktivnostih za leto 2016
11. Poročilo o delovanju občasnega delovnega telesa – Statut in akti
12. Poročilo o delovanju občasnega delovnega telesa – sodelovanje s klubi in klubska
pisarna ter poročilo iz regijskih srečanj
13. Poročilo o delovanju občasnega delovnega telesa – strategija Atletske zveze
Slovenije
14. Projekt integriteta
15. Poročilo o zasedanju Nadzornega odbora
16. Pravilnik o prestopih
17. Razno
a. Letno poročilo o delovanju za leto 2015 – vsebinski del
b. Poročilo o izvajanju projektov

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 267: 13 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN
Sklep št. 267: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje predlagani dnevni red 56.
seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.
Ad. 2
Potrditev zapisnika 55. korespondenčne seje Upravnega odbora Atletske zveze
Slovenije
R. Dobnikar je povedal, da so bile na zvezo posredovane opombe G. Benčine, ki so se
nanašale na potrjevanje zapisnika 54. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije in
bodo ustrezno zabeležene.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 268: 13 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN.
Sklep št. 268: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje
korespondenčne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.

zapisnik

55.

Ad. 3
Letno poročilo o delovanju v 2015
L. Steiner je povzel, da je pisarna, skladno s sklepom prejšnje seje, skupaj z direktorico
računovodskega servisa ZUMA, M. Zupančič, preverila knjižbe. Za dokument, ki je bil
poslan z gradivom, je bilo ugotovljeno, da je skladen z dejanskim stanjem in poslan v
ponovno potrjevanje.
M. Zupančič je povedala, da je G. Benčina korektno vodil finance. Dodala je, da so
stroškovna mesta interni dokument, kjer so stroški porazdeljeni glede na namen. Poslovni
izkaz za leto 2015 bi bil isti, ne glede na pričakovanje G. Benčine, da bi morali nekateri
stroški biti poknjiženi na drugačnih stroškovnih mestih. Drugačen bi bil le izkaz po
stroškovnih mestih. Dodala je, da meni, da je bilo premalo prilagoditev plana, do katerih
bi glede na dejansko stanje moralo priti. Povzela je mnenje, da gre za pravilen prikaz
podatkov. G. Benčina je menil, da so finance res bile vodene korektno in da je prepričan,
da bo to potrdila tudi revizija.
R. Dobnikar je povedal, da se do posameznih navedb ne bo opredeljeval, vendar da želi
zadevo zaključiti.
G. Ambrožič je povedal, da niso imeli finančnih poročil tekom leta. Ograjuje se in zavrača
obtožbe iz elektronskega sporočila G. Benčine. M. Zupančič je s finančno-računovodskimi
postopki dokazala, da je so dokumenti korekten prikaz poslovanja zveze v letu 2015.
Dr. B. Dular je dodal, da je dokument M. Zupančič jasen in strokovno utemeljen dokument.
Meni, da se je brezpredmetno pogovarjati o letu 2015, saj je zadeva zaključena. Meni, da
je pomembno, da se nadaljuje z delom v dobro atletike.
J. Aljančič je povedal, da smo ena redkih nacionalnim panožnih športnih zvez, ki se lahko
pohvali s pozitivnim finančnim izkazom ob koncu leta. Dobro se zaveda kaj vse je pisarna
morala narediti za pozitiven finančni izid ob koncu leta. Članom je povedal, da dvomi v
obstoj zveze, ki bi pozitivni finančni izid ob koncu leta obravnavala negativno, kot to
delamo mi.

G. Istenič je člane seznanil, da je zasedal Nadzorni odbor in da ta Upravnemu odboru
nalaga, da se pogleda odpis športne opreme, katerega v 2014 ga ni bilo, v 2015 pa v višini
15 %. Povedal je, da se moramo zavedati, da bo odpis opreme tako bremenil rezultat za
leto 2016. Za prihodnje priporoča čim prejšnji odpis opreme.
D. Prezelj je povedal, da se je pred leti oprema odpisovala v dveh letih. Dodal je, da ga
skrbijo terjatve do kupcev, obveznosti do dobaviteljev pa so večje kot zadnja leta.
T. Šarf je dodal, da ne razume smisla pisanja G. Benčine, saj je bilo poslovanje korektno.
Skrbijo pa ga kratkoročne obveznosti na presečni dan 31.12.2015.
M. Zupančič je sporočila, da je v letu 2014 bilo za 49.000 EUR presežkov obveznosti nad
terjatvami, medtem ko je bil ta znesek v letu 2015 52.000 EUR.
L. Steiner je pojasnil, da je razmerje med obveznostmi in terjatvami malenkostno zraslo,
vendar je potrebno razumeti dogodke, ki so zvezo znatno likvidnostno bremenili, dogodke,
za katere niso krivi ne člani Upravnega odbora, ne predsednik in ne direktor. Bistvena
dogodka sta napaka pri potovanju v Cali in odplačilo zadnjega obroka kredita za poslovne
prostore. Potrebno je bilo zbrati dodatna sredstva, ki so bila porabljena za financiranje
podpore programa atletov. V izkazih za leto 2015 zajeti vsi stroški in prihodki upoštevnega
obdobja, skritih postavk ni.
M. Zupančič je člane Upravnega odbora seznanila, z mnenjem glede terjatev do kupcev.
Likvidnostni pritisk je stalna, vsakoletna težava, ki traja že več let. L. Steiner je spomnil,
da je tematika obravnavana tudi v komentarju k poslovnem poročilu za preteklo leto. R.
Dobnikar je dodal, da so vsi računi za nazaj bili plačani. G. Istenič je k mnenju M. Zupančič
dodal, da so v znesek obveznosti na presečni datum všteti tudi računi, katerih valuta še ni
zapadla.
L. Steiner je ponovno poudaril, da gre za realen prikaz, ki predstavlja dejansko stanje,
vsako idealiziranje pa smatra za nesprejemljivo. Dodal je, da je likvidnostno stanje resno,
kot je že veliko let. Temu problemu se je v preteklosti premalo posvečalo, zdaj pa se mu
moramo še toliko bolj, zato so bili pri planiranju poslovnega leta 2016 že sprejeti ukrepi
za izboljšanje tudi tega segmenta poslovanja zveze. Za verodostojnim prikazom podatkov
stoji tudi osebno.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 269: 13 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN.
Sklep št. 269: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje vsebinski in finančni del
Letnega poročila o delovanju za leto 2015.
Ad. 5
Aktualni poslovni dogodki
R. Dobnikar je podal informacijo o poteku regijskih sestankov. Veliko aktivnosti se izvaja
na terenu. Novelira se Statut Atletske zveze Slovenije, projekt korektno koordinira dr.
Dular. Do konca šestega meseca nas čaka redna letna Skupščina Atletske zveze Slovenije.
V. Kevo je izjemno aktiven na strokovnem področju. Tekmovalna komisija je pridobila dva
nova, s strani IAAF certificirana merilca prog za cestne teke. Poteka tudi projekt integritete
slovenskega športa, ki dviguje ugled zveze in atletike kot športa samega. Zveza sodeluje

s Pravno fakulteto UL, prav tako pa se je pričel postopek za pridobitev SIQ certifikata ISO
9001:2015. To bo sicer dodatna obremenitev za pisarno, a kvalitetna pridobitev. Narejen
je nov predstavitveni katalog zveze za leto 2016, kar sovpada z novo spletno stranjo in
novo marketinško usmeritvijo. Poslanih je bilo skoraj 150 prošenj za sponzorstvo po celi
Sloveniji.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 270: 13 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN.
Sklep št. 270: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil z aktualnimi
poslovnimi dogodki.
Ad. 5
Strokovni svet – poročilo predsednika o do sedaj opravljenih aktivnostih v letu
2016
V. Kevo je podal informacije po opravljenih razgovorih s trenerji po sklopih disciplin. V
prihodnje si želi še večjega odziva trenerjev. Članom je povedal, da je komunikacija z OKS
pozitivna. Izbrana je lokacija za pripravljalni kamp pred Olimpijskimi igrami, ki bo v Sao
Paolu. Pri atletih, ki tekmujejo v maratonu, je prišlo do zapletov glede naknadnih
sprememb norm, vendar se zadeva rešuje. Usklajen je sistem dela na področju meritev,
ki so razdeljene v dva sklopa: vrhunski sklop, kjer atleti meritve opravljajo individualno in
drugi sklop, kjer člani preostalih selekcij opravljajo skupne meritve ter tako spremljamo
njihov razvoj in pripravljenost. Zaključen je tudi razpis za NPŠŠ, kjer je bilo podpisanih 8
pogodb. Aktivno potekajo dejavnosti glede načrtovanja organizacije največjih tekmovanj
v letu.
R. Dobnikar je povedal, da je zelo zadovoljen z delom novega predsednika Strokovnega
sveta, to je slišati tudi s strani trenerjev in atletov.
L. Steiner je člane Upravnega odbora seznanil z odločitvijo, da glede na dejstvo, da z 20.
septembrom 2016 preneha opravljati funkcijo direktorja, odstopi s funkcije člana
Strokovnega sveta za tekmovalni šport pri Olimpijskemu komiteju Slovenije – združenju
športnih zvez. Meni, da je predlog korekten, opravljeno delo pa dobro, predvsem glede
odločnega in argumentiranega zastopanja interesov atletike. Predlaga, da zveza predlaga
novega kandidata. Osebno meni, da je ustrezen kandidat V. Kevo, ki je izkušen in ugleden
športni strokovnjak. Prisotnim se je zahvalil za zaupanje. Odstopna izjava bo dan po seji
poslana na IO OKS, predsedniku zveze pa je bila vročena na seji.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 271: 13 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN
Sklep št. 271: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil z aktivnostmi
Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije. Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je
seznanili z odstopno izjavo L. Steiner s mesta člana OKS-ZŠZ. Izvršnemu odboru OKS-ZŠZ
bo kot kandidat Atletske zveze Slovenije v SSTŠ pri OKS-ZŠZ predlagan Vladimir Kevo.
Ad. 5
Tekmovalna komisija – poročilo predsednika o do sedaj opravljenih aktivnostih v
letu 2016
G. Ambrožič je povzel delovanje komisije v tem letu. Kot vsako leto je bil tudi letos izdan
priročnik za atletska tekmovanja. Skupaj z Združenjem atletskih sodnikov Slovenije je bilo

organizirano izobraževanje za NTO. Izdan je bil prevod pravil, ki je temeljni dokument za
vsa področja. T. Šarf in B. Podgornik sta postala nova certificirana merilca prog. Pravila se
še usklajujejo, da lahko pridobitev ustrezno tržimo. Zimska sezona je končana. Tri
tekmovanja v zimski sezoni so izstopala. Na dveh tekmovanjih se je organizator zelo
potrudil. To sta bila Atletski klub Olimpija, ki je tekmovanje organizirala v času pusta in
Atletski klub Šentjur, ki je na Državnem prvenstvu v krosu v Slivnici ustvaril močno
medijsko zgodbo. Državno prvenstvo v krožnih tekih sodi na nasprotni spekter, saj je bila
organizacija slaba, zveza na tem tekmovanju dejansko gostuje. V zadnji skupini teka na
400 m je odpovedala elektronika, oškodovani pa so bili atleti. Potekajo aktivnosti o
skupnem državnem prvenstvu v Beogradu, ki ima novo dvorano, katera omogoča izvedbo
državnega prvenstva v krožnih tekih. Izrazil je zadovoljstvo nad podpisom dveletne
pogodba z izvajalcem meritev, podjetjem Timing Ljubljana. Timing Ljubljana veliko dela
na razvoju tehnologije. Tekmovalna komisije je sprejela sklep, da vsi organizatorji
poskusijo narediti nekaj več, da naredijo tekmovanja čim bolj atraktivna. Na določenih
tekmovanjih bo pred tribuno postavljen semafor, ki omogoča sprotno objavo štartne liste
in rezultatov.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 272: 13 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN
Sklep št. 272: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil z aktivnostmi
Tekmovalne komisije Atletske zveze Slovenije.
Ad. 6
Združenje atletskih trenerjev Slovenije – poročilo predsednika o do sedaj
opravljenih aktivnostih v letu 2016
Zaradi opravičene odsotnosti predsednika združenja A. Jerička (zdravstvene težave) je
obravnava te točke dnevnega reda preložena na naslednjo sejo Upravnega odbora.
Ad. 7
Združenje atletskih sodnikov Slovenije – poročilo predsednika o do sedaj
opravljenih aktivnostih v letu 2016
Dr. A. Udovč je podal informacijo o organizaciji seminarja za NTO, dokončan je bil prevod
pravil za atletska tekmovanja. Veliko je bilo narejenega za dvig kakovosti tekmovanj,
potrebujemo pa tudi motivacijski sistem za mlade sodnike. Nekateri sodniški zbori so
organizacijsko slabi, medtem ko drugi stagnirajo. Izvedeni bodo nekaterih specializirani
seminarji, kot so za sodnika za fotofiniš na EA seznamu in seminar za štarterje. Redno
potekajo imenovanja glavnih sodnikov na tekmovanjih. Pokrivanje stroškov sodnikov
poteka preko zveze, želja pa je, da bi se obveščalo o izvedbi plačil in da bodo ta bolj ažurna.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 273: 13 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN
Sklep št. 273: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil z aktivnostmi
Združenja atletskih sodnikov Slovenije.
18:40 – odhod R. Dobnikar. Vsi komentarji, ki jih je predsednik Dobnikar podal na seji v
času njegove prisotnosti, so zabeleženi pri predmetni tematiki.

Zaradi odhoda predsednika R. Dobnikarja zaradi neodložljivih obveznosti, je vodenje seje
prevzel podpredsednik dr. Hudej. Postopek je bil izveden skladno z določbami 13. do
vključno 15. člena Poslovnika o delu Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.
Ad. 8
Združenje atletov Slovenije – poročilo predsednika o do sedaj opravljenih
aktivnostih v letu 2016
J. Žumer je povedal, da so bile pogodbe z atleti podpisane, prvi obrok pa je izplačan.
Pohvalil je nastope slovenskih atletov na Svetovnem prvenstvu v dvorani v Portlandu. Po
končani zimski sezoni atlete čaka še en mesec priprav pred pričetkom poletne sezone. S
člani je delil predlog, da se dvigne kvaliteta tekmovanj in da se državna prvenstva
organizirajo le v objektih, ki s takšne organizacije zmožni ter da bi objekt moral izpolnjevati
minimalne zahteve, da se na njem lahko izvede tekmovanje. Podal je tudi idejo, da se v
primeru višjih temperatur tekmovanje zamakne na poznejši čas. Zaveda se, da vsi objekti
tega niso sposobni zaradi pomanjkanja osvetljave. Vprašal je, če bo državno prvenstvo
letos odprto, saj bi tako lahko dvignili tudi kvaliteto slovenskega prvenstva. Podal je
predlog, da se organizira več mednarodnih tekmovanj, saj bi tako lahko dvignili številko
kategorizacij med našimi atleti. Dodal je še, da sta ECCC in ECCCj s strani zveze
zapostavljeni tekmovanji, vendarle gre za pomembno mednarodno klubsko tekmovanje.
Atletsko društvo Mass Ljubljana je v sezoni 2015 tekmoval v konkurenci osmih
najmočnejših klubov v Evropi in zato prosi zvezo za pomoč pri organizaciji tekmovanja v
Sloveniji.
Dr. Hudej je podal predlog za sestanek direktorja in predsednika Sveta atletov Slovenije z
namenom najdeta ustrezno rešitev. Ustrezno se dopolni sklep. Zaveda se, da je
kategorizacije stalna tema in pozdravlja dejstvo, da se atleti zavedajo pomembnosti tega.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 274: 12 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN
Sklep št. 274: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil z aktivnostmi
Združenja atletov Slovenije.
Ad. 9
Združenje za gorske teke – poročilo predsednika o do sedaj opravljenih
aktivnostih v letu 2016
T. Šarf je podal informacijo, da letošnja sezona z vidika poteka zelo podobna zadnjim.
Združenje za gorske teke je aktivno tako na domači kot tudi mednarodni sceni. Finale
mednarodne lige bo tudi letos na Šmarni gori. Letos bo organizirano Svetovno prvenstvo
v gorskem maratonu, kjer se pričakuje udeležba držav. Sloveniji je bila dodeljena tudi
organizacije Evropskega prvenstva v gorskih tekih za leto 2017, ki bo potekalo v Kamniku.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 275: 12 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN
Sklep št. 275: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil z aktivnostmi
Združenja za gorske teke. Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se seznanja in strinja z
organizacijo Evropskega prvenstva v gorskih tekih v Kamniku.
Ad. 10

Komisija za antidoping – poročilo predsednika o do sedaj opravljenih aktivnostih
v letu 2016
A. Požes se je zahvalil za povabilo na sejo. Preteklo stanje komisije je znano. V letu 2014
je prišlo do upada sredstev, kar je zmanjšalo število odvzetih vzorcev. Testiranje se izvede
ob doseženem absolutnem državnem rekordu, zaradi zmanjšanja sredstev pa so iz sistema
obveznega testiranja ob doseženem državnem rekordu izpadli atleti mladinskih kategorij.
R. Dobnikar je povedal, da so se sredstva, namenjena delovanju Komisije za antidoping,
dvakratno povečala.
G. Ambrožič je dodal, da je nujna novelirati obstoječi pravilnik, ki ni samo zastarel, ampak
tudi zavajajoč.
L. Steiner je pozval k optimizaciji delovanja te zelo pomembne komisije, kateri želi veliko
sreče pri delovanju.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 276: 12 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN
Sklep št. 276: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil z aktivnostmi
Komisije za antidoping.
18:54 – odhod dr. Dular
Ad. 11
Poročilo o delovanju občasnega delovnega telesa – Statut in akti
Dr. Dular je člane seznanil, da je bil predlog novele Statuta razpravljan na dveh regijskih
sestankih, naknadno pa bo sklican še dodaten sestanek. Pri procesu so bili upoštevani
demokratični pristopi. En izmed pomembnejših predlogov je, da se pripravi in pregleda
pravna podlaga za člen Statuta, ki obravnava izpolnjevanja pogojev članstva ter se opredeli
ustrezen postopek v primeru neizpolnjevanja. Predlog bo na naslednji redni seji Upravnega
odbora podan v postopek potrjevanja osnutka za Skupščino.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 277: 11 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN
Sklep št. 277: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s poročilom o
delovanju začasnega delovnega telesa za Statut in akte.
Ad. 12
Poročilo o delovanju občasnega delovnega telesa – sodelovanje s klubi in klubska
pisarna ter poročilo z regijskih srečanj
S. Rozman je povedal, da sta bila organizirana dva sestanka. Na prvem v Celju je bila
udeležba dobra, medtem ko je bila v Domžalah slabša. Glavne obravnavane točke so bile
nova sestava Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije in predlog novele Statuta.
Naslednje srečanje bo na državnem prvenstvu v Celju, en sklop srečanj pa bo organiziran
še v jeseni.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 278: 11 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN

Sklep št. 278: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s poročilom o
delovanju začasnega delovnega telesa za sodelovanje s klubi in klubsko pisarno ter o
poročilu z regijskih srečanj.
Ad. 13
Poročilo o delovanju občasnega delovnega telesa – strategija Atletske zveze
Slovenije
D. Prezelj je povedal, da se pripravlja analiza stanja zadnjih 10 let in strategija za delovanje
zveze v naslednjih 10 letih. Za zaključeno analizo potrebuje le še analizo dela trenerjev,
analizo delovanja stroke in analizo tekmovalnih sistemom. Rok za dokončanje je konec
meseca aprila.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 279: 11 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN
Sklep št. 279: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s poročilom o
delovanju začasnega delovnega telesa za pripravo strategije Atletske zveze Slovenije.
Ad. 14
Projekt Integritete slovenskega športa
K. Krasko Šebljaj se zahvaljuje predsedniku Dobnikarju in direktorju Steinerju za povabilo.
V podjetju ELES bila je načrtovana prenova vrednot gospodarske družbe. Namen projekta
je utrditev ugleda in boljše delovanje družbe ELES. Nove vrednote podjetja so povezane
s športom, znanje kot eno izmed vrednot pa predstavlja Atletska zveza Slovenije. Skupno
sodelovanje se je začelo v letu 2001. Nove vrednote so zanesljivost, sodelovanje,
vztrajnost, znanje, odgovornost, zavzetost. Narejen je bil načrt komuniciranja vrednot,
vizije in poslanstva. Takšen način sodelovanja, kot je vzpostavljen z Atletsko zvezo
Slovenije, ni samoumeven. L. Steiner se je zahvalil družbi ELES za odlično sodelovanje, z
željo, da skupaj nadaljujemo tudi v prihodnje.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 280: 11 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN
Sklep št. 280: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil z aktivnostmi,
povezanimi s projektom integriteta slovenskega športa.
Ad. 15
Poročilo o zasedanju Nadzornega odbora Atletske zveze Slovenije
G. Istenič je podal poročilo o zasedanju Nadzornega odbora, ki je bilo 16. marca 2016.
Nadzorni odbor je pregledal vso aktualno problematiko. Nadzorni odbor Upravnemu odboru
predlaga, da cilji niso le opisni, ampak tudi numerični. Pri tekstualnem delu plana za leto
2016 so člani predlagalo preimenovanje stroškovnega mesta »podpora klubom« v
»meritve in obdelava rezultatov«, saj si klubi to napačno tolmačijo. Člani se s poročilom
za leto 2015 strinjajo. Obravnavali so tudi pismo S. Črnega in ugotovili, da je bilo, na
podlagi njim znanih dejstev, zadoščeno vsem postopkovnim in formalnim zahtevam. Zaradi
neobičajnega termina Skupščine vsi klubi niso uspeli plačati članarine. Članom Upravnega
odbora priporočajo, da so pri noveli Statuta izjemno dosledni, da procedura ob določenih
situacijah predvidi in to natančno, da ne prihaja do različnih tolmačenj. V izogib zapletom
člani odbora predlagajo, da se računi v takšnem primeru izstavijo že decembra. Člane je
prosil tudi, da upoštevajo predloge in sklepe Nadzornega odbora, kot je bil na primer

izplačilo nagrade direktorju za leto 2015 za korektno opravljeno delo, ki je bila več kot
zaslužena in da še enkrat obravnavajo tekmovanje Balkanation, da se zadeva lahko
ustrezno zaključi. L. Steiner se je zahvalil G. Isteniču za poročanje o seji, ki je obsežna, a
konstruktivna. Člani Upravnega odbora bodo po potrditvi prejeli tudi zapisnik seje.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 281: 11 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN
Sklep št. 281: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s poročilom o
zasedanju Nadzornega odbora Atletske zveze Slovenije.
Ad. 16
Pravilnik o prestopih
T. Šarf je člane seznanil z nadaljnjim dogajanjem v zvezi s prestopom atletinje A. Grizold,
kjer se kluba ne uspeta dogovoriti glede odškodnine. Kot predsednik komisije za prestope
je predlagal, da bi bilo bolje, da se najprej sprejme spremembo pravilnika in primer nato
še enkrat obravnava. L. Steiner je menil, da sta vprašanji prestopa atletinje in plačilo
odškodnine za prestop, ločeni in rešljivi v okviru trenutno veljavnih pravil. Upravni odbor
je zadevo obravnaval že na zadnjih treh sejah.
Z. Peternelj je povedal, da ima komisija dokazilo, da je Atletsko društvo Mass Ljubljana
oddal priporočeno pošto 3.11.2015, Koroški atletski klub Ravne pa je pošto prevzel šele
11.11.2015, kar je izven uradnega roka. Upravnemu odboru predlaga, da sklep potrdi.
B. Pogorevc je povedal, da je v primeru pravilnega tolmačenja pravilnika zadeva jasna.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 282: 10 članov je glasovalo ZA, 1 PROTI, 1 VZDRŽAN
Sklep št. 282: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil z aktivnostmi,
povezanimi s postopki revidiranja pravilnika o prestopih. Upravno odbor odloča skladno z
večinsko sprejetim sklepom pristojne komisije.
Ad. 17
Razno: predlogi in pobude članov
a) Poročilo o izvajanju projektov
L. Steiner je povedal, da na projektu integritete poteka veliko aktivnosti. Podal je še
informacijo, da bosta v mesecu maju bosta na zvezi opravljala prakso dva študenta Pravne
fakultete. Ker gre za pravno-ekonomsko področje, bo pomoč dobrodošla. Člane je seznanil
tudi z informacijo, da vseskozi pristopamo k novim sponzorjem.
Sklep št. 283: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s poročilom o
izvajanju projektov.
b) Združenje atletskih veteranov Slovenije – poročilo predstavnika o do sedaj
opravljenih aktivnostih v letu 2016
M. Devetak je povedal, da so slovenski atletski veterani prizadevni in aktivni. Tekmovali
so na dveh odmevnih, velikih tekmovanjih, v Bukarešti in Anconi. D. Prezelj je postal

evropski prvak v skoku v višino, medtem ko je sam osvojil naslov balkanskega prvaka v
suvanju krogle.
L. Steiner je dodal, da bosta področji rekreacije in veteranov celovito obravnavani na
naslednji redni seji in čestital vsem sodelujočim na veteranskih prvenstvih za izjemne
dosežke.
c) Naslov evropskega dvoranskega prvaka - T. Enci
Dr. Hudej je člane seznanil z informacijo, da je atlet Atletskega kluba Velenje Tadej Enci
na 5. Evropskem prvenstvu gluhih in naglušnih v dvorani postal evropski dvoranski prvak
v teku na 400 m.
d) EA Classic Permit miting Velenje
Dr. Hudej je člane seznanil z informacijo, da je 21. EA Classic Permit miting prestavljen na
nov termin, ki je po potrditvi EA zdaj 31. avgust 2016.
e) Zakon o športu – novela
D. Prezelj je povprašal o stanju obravnave predloga novele Zakona o športu. L. Steiner je
odgovoril, da je dokument v javni razpravi in da novih informacij nismo prejeli.
f) IAAF
G. Benčina je člane seznanil z informacijo, da je bil imenovan v skupino IAAF Commercial
and Makreting Advisory skupino, katero je potrdil IAAF svet. Dr. Hudej je čestital G.
Benčini.
Seja je bila zaključena ob 19:12.
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