Z A P I S N I K:
73. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je bila v torek, 6.
septembra 2016 ob 16:30 uri v prostorih Atletske zveze Slovenije (Letališča cesta 33 C,
Ljubljana).
Prisotni: Roman Dobnikar (predsednik), Jan Žumer, dr. Marjan Hudej, Vladimir Kevo,
Stane Rozman, Gabrijel Ambrožič, Janez Aljančič, Dušan Prezelj, Marjan Devetak, Andrej
Jeriček, Tomo Šarf, Bojan Pogorevc, dr. Andrej Udovč
Odsotni: Dušan Olaj, Željko Puljić, Gregor Benčina, Marjan Štimec, dr. Boris Dular
Zaposleni pisarne Atletske zveze Slovenije: Marko Božiček, Lea Medvešek, Katja Kustec,
Zdravko Peternelj, Špela Hus
Predsednik je ugotovil, da je prisotnih 11 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 73. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije
2. Potrditev zapisnikov 63., 64. korespondenčne, 65. korespondenčne, 66.
korespondenčne, 67. korespondenčne, 68. korespondenčne, 69. korespondenčne,
70. korespondenčne, 71. korespondenčne in 72. korespondenčne seje Upravnega
odbora Atletske zveze Slovenije
3. Poročilo o Skupščini Atletske zveze Slovenije z dne 18. julij 2016
a) Imenovanje predsednika Komisije za statut in akte Atletske zveze
Slovenije
b) Imenovanje predsednika Združenja za rekreativne teke
c) Imenovanje predsednika komisije Mediacija in arbitraža
4. Osemmesečno poročilo o delovanju Strokovnega sveta
5. Osemmesečno poročilo o delovanju Tekmovalne komisije
6. Osemmesečno poročilo o delovanju Strokovnega odbora atletskih sodnikov
Slovenije
7. Osemmesečno poročilo o delovanju Združenja atletskih trenerjev Slovenije
8. Osemmesečno poročilo o delovanju Združenja za gorske teke
9. Delovanje Sveta za pripravo strategije Atletske zveze Slovenije
10. Poročilo o delovanju Atletske zveze Slovenije
11. Projekt Začni mlad, tekmuj pošteno
12. Vzpostavitev Informacijskega sistema Atletske zveze Slovenije
13. Imenovanje novega člana v Komisijo za registracijo
14. Kriteriji in pravila za izbor atleta / atletinje leta
15. Poročilo o Tednu atletike
16. Pobude, predlogi in vprašanja članov Upravnega odbora
17. Razno

Dnevni red je bil dopolnjen glede na predloge članov Upravnega odbora.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 323: 11 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI
Sklep št. 323: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje predlagani dnevni red
73. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.
Prihod B. Pogorevc ob 16:40.
Ad. 2
Potrditev zapisnikov 63., 64. korespondenčne, 65. korespondenčne,
korespondenčne,
67.
korespondenčne,
68.
korespondenčne,
korespondenčne,
70.
korespondenčne,
71.
korespondenčne
in
korespondenčne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije

66.
69.
72.

Člani na poslane zapisnike niso imeli pripomb.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 324: 12 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI
Sklep št. 324: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje zapisnike 63., 64.
korespondenčne, 65. korespondenčne, 66. korespondenčne, 67. korespondenčne, 68.
korespondenčne, 69. korespondenčne, 70. korespondenčne, 71. korespondenčne in 72.
korespondenčne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.
Ad. 3
Poročilo o Skupščini Atletske zveze Slovenije z dne 18. julij 2016
Predsednik Dobnikar je podal poročilo o izvedeni Skupščini Atletske zveze Slovenije z dne
18. julij 2016. Kot najpomembnejši del Skupščine je izpostavil potrditev novele Statuta
Atletske zveze Slovenije, ki tako uresničuje sklep zadnje redne Skupščine z dne 22. april
2015. Skupščina je prav tako potrdila Letno poročilo o delovanje Atletske zvete Slovenije
za poslovno leto 2015, Letni načrt Atletske zveze Slovenije za leto 2016, potrdila predlog
za revizijsko hišo za revizijo poslovanja v letu 2016 in se seznanil s poročilom
Nadzornega odbora Atletske zveze Slovenije.
M. Božiček je dodal, da je Statut trenutno v obravnavi na Upravni enoti.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 325: 12 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI
Sklep št. 325: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s poročilom o
poteku Skupščine Atletske zveze Slovenije z dne 18. julij 2016.
Ad. 3a
Imenovanje predsednika Komisije za Statut in akte Atletske zveze Slovenije
Predsednik Dobnikar je člane seznanil z informacijo, da morajo skladno z novonastalimi
delovnimi telesi Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije imenovati predsednika
Komisije za Statut in akte Atletske zveze Slovenije, predsednika Združenja za
rekreativne teke in predsednika komisije Mediacija in arbitraža.

R. Dobnikar je za predsednika Komisije za Statut in akte Atletske zveze Slovenije
predlagal dr. Boris Dularja, ki je bil v obdobju pred potrditvijo novele Statuta mandatar
občasnega delovnega telesa. Člani na predlog niso imeli komentarjev.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 326: 12 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI
Sklep št. 326: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje dr. Borisa Dularja za
predsednika Komisije za Statut in akte Atletske zveze Slovenije.
Ad. 3b
Imenovanje predsednika Združenja za rekreativne teke
R. Dobnikar je za predsednika Združenja za rekreativne teke predlagal g. Gojka
Zalokarja. Člani na predlog niso imeli komentarjev.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 327: 12 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI
Sklep št. 327: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje Gojka Zalokarja za
predsednika Združenja za rekreativne teke.
Ad. 3c
Imenovanje predsednika komisije Mediacija in arbitraža
R. Dobnikar je za predsednika komisije za Mediacijo in arbitražo predlagal dr. Boris
Dularja. Člani na predlog niso imeli komentarjev.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 328: 12 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI
Sklep št. 328: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje dr. Borisa Dularja za
predsednika komisije Mediacija in arbitraža.
Ad. 4
Osemmesečno poročilo o delovanju S. sveta Atletske zveze Slovenije
V. Kevo je podal poročilo o delovanju Strokovnega sveta za obdobje januar do avgust
2016. Realizirana so bila vsa velika tekmovanja: Evropsko prvenstvo za mlajše mladince
v Tbilisiju, kjer sta Maja Bedrač in Eva Pepelnak postali evropski mlajše mladinski
podprvakinji, medtem ko so v finalu nastopili še mešana štafeta mlajših mladink (5.
mesto), Denis Babič v skoku s palico (8. mesto) in Rok Doberšek (9.mesto). Na
tekmovanje je potovala številčna reprezentanca 37 atletov in atletinj, medtem ko je
normo izpolnilo 38 atletov (en atlet ni potoval zaradi številčne omejitve nastopa po
disciplini). Na Svetovno prvenstvo za mladince v Bydgoszczu so potovale tri atletinje,
medtem ko so normo izpolnile štiri (ena atletinja ni potovala zaradi številčne omejitve
nastopa po disciplini), največji uspeh pa je dosegla Lara Omerzu z 12. mestom v finalu
skoka v višino. Na Evropskem prvenstvu v Amsterdamu je nastopalo 19 atletov, največji
uspeh pa bila bronasta medalja Roberta Rennerja v skoku s palico. Slovenski atleti so
nanizali še pet uvrstitev do 12. mesta in en preboj v finale. Slovenski atleti so prav tako
nastopili na XXXI. Olimpijskih igrah v Riu, kjer je bila najboljša uvrstitev 11. mesto Tine
Šutej v skoku palico. Izjemno zahtevne norme je izpolnilo 11 atletov, medtem ko jih je
potovalo 10 (Maruša Mišmaš zaradi poškodbe ni potovala).

V. Kevo je dodal, da do konca sezone ostajata še dve tekmovanji, Evropsko prvenstvo v
krosu in peteroboj pionirskih reprezentanc. Dodal je, da bo v kratkem obsežna seja
Strokovnega sveta, ki bo primarno namenjena pripravi štiriletne strategije strokovnega
delovanja Atletske zveze Slovenije. Dodatno bodo obravnave še ostale pomembne
zadeve, kot so projekt OFEM 2017, koledar za sezono 2017 in merila za sezono 2017.
R. Dobnikar je pohvalil slovenske atlete za uspešno tekmovalno sezono in vse dosežene
rezultate in uvrstitve. Strokovni svet je pozval k pripravi štiriletne (4) strategije na
področju stroke, ki bo ključni del celotne strategije AZS. V. Kevo je dodal, da bo
strategija zajeta v nov program delovanja. Dodal je še, da se pripravlja rekonstrukcija
Strokovnega sveta, katero bo predstavil na naslednji redni seji Upravnega odbora. A.
Jeriček je pohvalil vodenje Strokovnega sveta, saj ima ta jasno začrtane cilje, kar
odobravajo tudi atletski delavci na terenu.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 329: 12 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI
Sklep št. 329: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil z osemmesečnim
poročilom o delovanju Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije.
Ad. 5
Osemmesečno poročilo o delovanju Tekmovalne komisije
G. Ambrožič je povedal, da je bila realizirana organizacija vseh večjih tekmovanj v
sezoni, medtem ko nas ekipno prvenstvo za člane čaka v septembru. Vsa tekmovanja
lepo organizirana. Povedal je, da si organizatorju zaslužijo vse pohvale, finale Atletskega
pokala v Novi Gorici in Telekom Slovenije državno prvenstvo v atletiki v Celju sta bili
izjemno dobro organizirani tekmovanji. Tekmovalna komisija na določenih tekmovanjih
še vedno opaža premajhno število osebja. Poudaril je, da je za to potrebno več
izobraževanj, za vse elemente organizacijske strukture. Opozoril je na šesttedensko
praznino v koledarju, ko ni bilo organizirano niti eno tekmovanje. Za primerjavo je podal
informacijo iz lanske sezone, ko je bil ta premor enomesečni. Dodal je še, naj se klubi
obračajo na lokalno okolje za pomoč pri nabavi oz. obnavljanju opreme.
R. Dobnikar se je zahvalil za poročilo in tudi Tekmovalno komisijo pozval k pripravi
štiriletne (4) strategije, ki bo vključena v celotno strategijo.
B. Pogorevc je prisotne člane seznanil, da ima stadion na KAK Ravne nov, velik semafor.
Dogodki preteklih 14 dni so se mu zdeli nekorektni, isto velja za odločitev Tekmovalne
komisije. Za kros občinskih reprezentanc je podal predlog, da bi se organizirala struktura
tekmovanj. Podal je še mnenje, da druge nacionalne panožne športne zveze delajo več
na promociji k vpisu in informiranju javnosti. Meni tudi, da se sodniki premalo menjavajo
in da to vodi do napak, kakršna se je zgodila na mitingu v Velenju.
G. Ambrožič je dodal, da je PR zveze veliko boljši, vendar je na terenu premalo odziva.
Glede pripombe, vezane na napako na mitingu v Velenju, je podal informacijo, da
organizator te tekme ni Atletska zveza Slovenije.
A. Jeriček je podal informacijo, da kot klub je čutiti pomoč s strani Atletske zveze
Slovenije, vendar je istočasno potrebno veliko delati tudi v klubu. Ostali športi so aktivni
čez poletje, medtem ko atletika ni. Zveza bo pomagala povsod, kjer bo aktivno tudi
lokalno okolje. J. Aljančič je dodal, da moramo najprej prebuditi atletiko v lokalnem

okolju in da je za uspeh potrebno veliko dobre volje. R. Dobnikar se je strinjal s
povedanim in povedal, da morajo lokalno delovati močne ekipe.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 330: 12 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI
Sklep št. 330: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil z osemmesečnim
poročilom o delovanju Tekmovalne komisije Atletske zveze Slovenije.
Ad. 6
Osemmesečno poročilo o delovanju Strokovnega odbora atletskih sodnikov
Slovenije
R. Dobnikar je prisotne seznanil, da je dr. Udovč na poti in da bo predstavil
osemmesečno poročilo o delovanju Strokovnega odbora atletskih sodnikov Slovenije ob
prihodu.
Ad. 7
Osemmesečno poročilo o delovanju Združenja atletskih trenerjev Slovenije
A. Jeriček je podal poročilo o delovanju Združenju atletskih trenerjev Slovenije. V četrtek
bodo organizirane tri okrogle mize po tematskih sklopih: otroška atletika, mladinska
atletika in članska ter reprezentančna atletika. Izvršni odbor združenja se pripravlja na
mednarodne kongrese in izobraževanja. Podal je informacijo, da bo kongres Združenja
atletskih trenerjev Slovenije 12. in 13. novembra, kamor so vsi vljudno vabljeni.
R. Dobnikar se je zahvalil za poročilo in tudi Združenje atletskih trenerjev Slovenije bilo
pozvano k pripravi štiriletne (4) strategije, ki bo osrednji sestavni del širše strategije.
G. Ambrožič je postavil vprašanje, če bo kongres združenja v sklopu skupnih dni atletike.
R. Dobnikar je povedal, da želja je, da se vsi deležniki združijo na enem mestu, da bodo
to res dnevi atletike.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 331: 12 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI
Sklep št. 331: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil z osemmesečnim
poročilom o delovanju Združenja atletskih trenerjev Slovenije.
Ad. 8
Osemmesečno poročilo o delovanju Združenja za gorske teke
T. Šarf je podal osemmesečno poročilo o delovanju Združenja za gorske teke. Udeležili so
se Evropskega prvenstva v Arcu in Svetovnega prvenstva v gorskem maratonu v
Podbrdu. Na slednjem so osvojili dve tretji mesti, ekipno pa so dekleta v izjemni
konkurenci osvojila drugo mesto. Izvršni odbor združenja je manjši za dva člana.
Predsedniku je predlagal kvartalna poročila.
R. Dobnikar je povedal, da je ekipa za gorske teke dobra in da dobro delajo. Dodal je, da
je Kamnik pridobil organizacijo Evropskega prvenstva v gorskih tekih za prihodnjo sezono
in organizatorjem želi veliko sreče. Dodal je še, da je na pobudo T. Šarfa skladno s
pravilnikom o denarnih nagradah za dosežene rezultate za atlete in njihove trenerje v
članskih kategorijah izplačal medaljistoma Mitji Kosovelju in Luciji Krkoč 1.500 EUR

nagradne in 500 EUR trenerju. T. Šarf je dodal, da bo nagrada pokrita s stroškovnim
mestom gorskih tekov.
Predsednik je odgovornim za predpise in pravila naročil, da pripravijo nov Pravilnik, ki bo
urejal in smiselno vključeval tudi segment gorskih tekov in morebitne druge nove
segmente, ne smemo pa izgubiti fokusa na osrednjo atletiko.
Prihod dr. Udovč: 17:43.
Z. Peternelj je dodal, naj se gorski teki prilagodijo tekmovalnemu sistemu zveze, T. Šarf
pa je odgovoril, da ne ve kako.
D. Prezelj je ponovno postavil vprašanje, zakaj je potrebno zbiranje vseh teh podatkov.
M. Božiček je odgovoril, da je pripravo pravilnika o varovanju osebnih podatkov vzel zelo
resno. Z. Peternelj je dodal, da je projektna naloga za informacijski sistem vsebovala ves
nabor podatkov, katere zbirajo klubi. V novem sistemu tega ni več, v prejšnjem
informacijskem sistemu pa bi odstranitev KZZ povzročila velik strošek.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 332: 13 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI
Sklep št. 332: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil z osemmesečnim
poročilom o delovanju Združenja za gorske teke.
Ad. 6 (nadaljevanje)
Delovanje Strokovnega odbora atletskih sodnikov Slovenije
Dr. Udovč je člane seznanil z delovanjem Strokovnega odbora atletskih sodnikov
Slovenije. Dodal je, da se je število članov strokovnega odbora s končanjem delovanja g.
Vidmarja, vendar da odbor deluje v standardni okvirih. Tudi nadaljnjo izvajajo
izobraževanja in opravljajo analize dela sodniških služb na tekmovanjih.
Dobnikar je pozval g. Udovča k pripravi strategije Odbora za nadaljnje štiriletno obdobje.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 333: 13 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI
Sklep št. 333: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil z osemmesečnim
poročilom o delovanju Strokovnega odbora atletskih sodnikov Slovenije.
Ad. 9
Delovanje Sveta za pripravo strategije Atletske zveze Slovenije
M. Božiček je pojasnil, da je delo na projektu deloma zastalo, mandatar D. Prezelj je
namreč poslal e-mail, da ne želi več voditi skupine za pripravo strategije. Direktor mu je
obljubil polno novo angažiranost. D. Prezelj je povedal, da so se za sodelovanje
dogovorili že januarja lansko leto 2015, vendar da nekateri niso dovolj naredili.
J. Aljančič je dodal, da ni dobro če res ni bilo odziva s strani terena, ki pa je bil nujen za
kvalitetno pripravljeno strategijo. M. Božiček je povedal, da je zdaj on prevzel to nalogo.
G. Ambrožič je dodal, da moramo najprej narediti analizo za nazaj, ker šele na podlagi
te, lahko naredimo plan za naprej. A. Jeriček se je prav tako strinjal, da je najprej
potrebna analiza obstoječega stanja.

R. Dobnikar je predlagal, da operativno vodenje za pripravo skupine prevzame M.
Božiček. B. Pogorevc je dodal, pa predlaga še večjo povezanost s terenom. R. Dobnikar
je na to odgovoril, da se strinja in da je organiziral regijske sestanke in šel na teren, da
je vzdušje že bistveno bolje, da pa gre za dolgoročen projekt, saj je bilo stanje duha v
AZS in na relaciji s klubi v letu 2015 v slabem stanju in zato se je tudi zgodila menjava.
Predlagal je, da za operativno pripravo analize za nazaj (večina deležnikov – SS, TS,
ZATS … - je namreč ogromno dela že naredila) prevzame g. Božiček. G. Prezla pa je
povabil, da sodeluje in pomaga dokončati analizo za nazaj. G. Prezelj je obljubil vso
pomoč. Po dokončanju analize, se bodo pa lotili pisanja strategije za naprej (vmes pa
tudi posamezni odbori pripravljajo strategije za svoja področja).
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 334: 13 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI
Sklep št. 334: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil z aktivnostmi,
povezanimi z delovanjem Sveta za pripravo strategije Atletske zveze Slovenije. Direktor
M. Božiček s pisarno operativno vodi projekt.
Ad. 10
Poročilo o delovanju Atletske zveze Slovenije
R. Dobnikar je podal mnenje o delovanju Atletske zveze Slovenije v času od njegove
izvolitve. V času prejšnjega vodenja je zveza delovala drugače, tudi prioritete so bile
drugačne, saj je bilo včasih veliko projektov z več marketinga. Pri vsaki menjavi se zgodi
delno vpeljevanje. Ključen poudarek je podal na tem, da se iz konca leta 2015, ko je bilo
izjemno veliko odprtih terjatev do dobaviteljev, uspelo v času letošnjega vodenja (Zvezo
vodi šele dobrega pol leta) stanje stabilizirati. Finance se postopoma urejajo (odprte
postavke so se že skoraj prepolovile), sodelovanje s klubi in regijska srečanja so
obujena, stanje komuniciranja se zelo izboljšuje. Njegova naloga, da se zadeve umirijo,
da atleti mirno trenirajo in tekmujejo je realizirano, hkrati pa je se dolgoročno začelo
urejati tudi finančno stanje, Zveza pa se strateško postavlja kot osrednja bazična športna
zveza v Sloveniji.
M. Božiček je podal še svoje mnenje in opozoril, da bo pomagal pri stabilizaciji razmer.
Stane Rozman je dodal, da je bilo Celje zelo uspešno v olimpijskem letu in ocenjuje, da
je bilo štiriletno obdobje dobro. Hkrati je Rozman podal mnenje, da je vesel, da so se
obupne razmere iz leta 2015 umirile, saj je opaziti mirnost vodenja in veliko angažiranja
s strani predsednika, da bi zadeve tudi strateško pravilno umestil. V. Kevo je podal
mnenje glede delovanja pisarne, in opozarja da nimamo časa, da se pisarna ukvarja
sama s sabo. Opomnil je, da so norme ostrejše kot so bile za Olimpijske igre v Londonu
in nazaj. Vprašati se moramo, če sploh imamo sredstva za vzdrževanje 10 ali 15
olimpijcev.
Odhod A. Jeriček 19:30.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 335: 12 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI
Sklep št. 335: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s poročilom o
delovanju AZS.

Ad. 11
Projekt Začni mlad, tekmuj pošteno
L. Medvešek je predstavila vsebino projekta »Začni mlad, tekmuj pošteno«, ki je
financiran s strani UNESCO. Dodala je, da obstaja veliko sistemskih sredstev v
mednarodnih organizacijah, vendar so administrativno zahtevne za pridobivanje. V.Kevo
je opozoril na to, da naj stroški takih projektov ne bodo večji, kot bodo prihodki.
Predsednik Dobnikar se je strinjal in je naročil pisarni, da se ustrezno korigira finančni del
projekta, saj bomo na AZS vodili le pozitivne projekte, sicer pa je idejo zelo pozdravil.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 336: 10 članov je glasovalo ZA, 1 PROTI
Sklep št. 336: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil z vsebino projekta
Začni mlad, tekmuj pošteno.
Ad. 12
Vzpostavitev Informacijskega sistema Atletske zveze Slovenije
Z. Peternelj je članom predstavil korake, ki so privedli do vzpostavitve novega
informacijskega sistema Atletske zveze Slovenije. Podal je tudi informacijo o odzivu s
terena in možnosti za nadaljnjo nadgradnjo sistema. G. Ambrožič je dodal, da z novim
sistemom pridobivamo predvsem boljši vpogled v bazo rezultatov in statistike.
Predsednik Dobnikar je poudaril, da je vsebinsko narejen velik napredek. Vseeno pa je
opozoril vse, da je bilo v preteklosti veliko materialnih sponzorstev (ki nam ne prinašajo
svežega likvidnega denarja), hkrati pa nas bo npr. informacijski sistem bremenil v bilanci
kot naložba, katero bo potrebno amortizirati.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 337: 11 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI
Sklep št. 337: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil z napovedjo
kongresa Atletske zveze Slovenije.
Ad. 13
Imenovanje novega člana v Komisijo za registracijo
R. Dobnikar je člane seznanil z odstopno izjavo L. Steinerja iz Komisije za registracijo.
Članom Upravnega odbora je predlagal imenovanje M. Božička za novega člana.
Odhod J. Aljančič 19:24.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 338: 11 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI.
Sklep št. 338: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil z odstopom Luke
Steinerja iz Komisije za registracijo. Upravni odbor Atletske zveze Slovenije imenuje
Marka Božička za novega člana komisije.

Ad. 14
Noveliranje pravilnika Kriteriji in pravila za izbor atleta / atletinje leta
Z. Peternelj je podal obrazložitev, da je bil povod za noveliranje pravilnika lanskoletna
izkušnja, ko je prišlo do situacije, da najboljši atleti sezone niso bili člani, vendar mlajši
člani. Novela vključuje spremembo oz. dopolnitev glede tega, v kateri kategoriji atlet
lahko kandidira.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 339: 11 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI.
Sklep št. 339: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s spremembami
pravilnika Kriteriji in pravila za izbor atleta / atletinje leta. Upravni odbor Atletske zveze
Slovenije potrjuje spremembo pravilnika Kriteriji in pravila za izbor atleta / atletinje leta.
Spremenjeni akt začne veljati takoj.
Ad. 15
Poročilo o Tednu atletike
M. Božiček je podal povzetek glede dogodkov v sklopu tedna atletike. V Novem mestu je
bil organiziran 2. mestni tekaški izziv, kjer je bil organizirano tudi srečanje alumni kluba
in predstavitev otroške atletike. Dva dni kasneje je bil organiziran tudi tradicionalni
velenjski miting, dogajanje pa je zaokrožilo Ekipno prvenstvo za mladince v Celju. K.
Kustec je dodala, da je bila PR podpora na ustrezno visokem nivoju, poročila sponzorjem
pa so že bila posredovana. R. Dobnikar je dodal, da je bil teden atletike z vidika pisarne
uspešno realiziran.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 340: 11 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI.
Sklep št. 340: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s poročilom o
Tednu atletike.
Ad. 16
Pobude, predlogi in vprašanja članov Upravnega odbora
D. Prezelj je postavil vprašanje kakšno je stanje z odkupom preostanka poslovnih
prostorov zveze. R. Dobnikar je obrazložil, da ta del trenutno najemamo. Nakup pa je
lahko predvidoma opravljen do konca leta.
M. Devetak je prosil za minuto molka v spomin na nekdanjega predsednika Atletske
zveze Slovenije, g. Janeza Ponebška.
B. Pogorevc meni, da je termin za ekipno prvenstvo za mladince zaradi zaključnih izletov
neprimeren. V. Kevo je kolega povprašal kakšen ki bil njegov predlog. G. Ambrožič je
dodal, da bodo ti predlogi zapisani in upoštevani.
Ad. 17
Razno
G. Ambrožič je člane seznanil s potekom dogodkov, vezanimi na organizacijo ekipnega
prvenstva za pionirje U14 in U16. Situacija se je reševala ravno v času seje, kjer bo

najverjetneje tekmovanje organizirano v Mariboru, organizator pa ostaja Atletski klub
Koper.
Seja je bila zaključena ob 20:35.
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