
 

Page 1 of 2 

 

 

Ljubljana, 10. avgust 2015 

 

Z A D E V A: 

Zapisnik 20. seje Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije, ki je bila v 

ponedeljek, 10. avgusta 2015 ob 15. uri v prostorih Atletske zveze Slovenije (Letališka 

cesta 33 C, Ljubljana). 

 

Prisotni: Martin Steiner (predsednik Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije), Slavko 

Črne, Boštjan Fridrih, Andrej Jeriček, Rok Kopitar 

 

Odostni: dr. Milan Čoh, Vladimir Kevo, Igor Primc, Albert Šoba, Robert Teršek 

 

Dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnikov 18. in 19. seje Strokovnega sveta 

2. Izplačilo 2. obroka pogodbenga zneska atletom in trenerjem 

3. Svetovno prvenstov za člane, Peking (CHN) 

4. Razno 

 

Ad. 1 

Pregled in potrditev zapisnikov 18. in 19. seje Strokovnega sveta 

 

Predsednik strokovnega sveta Martin Steiner je članom povzel vsebino zapisnikov zadnjih 

dveh sej. Dotaknil se je tudi dveh točk s prejšnjih sej. Predsednik Strokovnega sveta bo 

septembra Upravnemu odboro na njihovi seji predlagal sklep, da pogodbeniki, ki niso 

nastopili na Evropskem ekipnem prvenstvu za člane, vrnejo sredstva, ki so jih prejeli v ta 

namen. 

Dotaknil se je tudi točke, vezane na tretji obrok izplačila pogodbe za pogodbo leta 2014 

za atletinjo Marijo Šestak in povzel dogajanje glede te situacije. 

 

Strokovni svet Atletske zveze Slovenije je potrdil zapisnika 18. in 19. seje Strokovnega 

sveta. 

 

Ad. 2 

Svetovno prvenstov za člane, Peking (CHN) 

 

Martin Steiner je povzel trenutno stanje glede prijave atletov, trenerjev, logistike in 

opreme na Svetovnem prvenstvu za člane v Pekingu (CHN). Obrazložil je situacijo, zakaj 

na prvenstvo ne potuje trener Srđan Đorđević. 

 

Člani strokovnega sveta se strinjajo s sestavo reprezentance in načinom potovanja. 

 

Ad. 3 

Izplačilo 2. obroka pogodbenga zneska atletom in trenerjem 

 

Martin Steiner je obrazložil trenutno stanje glede pogodb z atleti. Dotaknil se je člena, ki 

se navezuje na poškodbe in potrebi po zdravniškem opravičilu, ki je pogoj, da se obrok 

izplača. Pomemben je tudi člen, da se atleti, ki so financirani z javnimi sredstvi, morajo 

odzvati povabilu zveze za nastop za reprezentanco. 
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Predsednik Strokovnega sveta je omenil, da pogodba določa tudi, da mora atlet 

sporočati, kje tekmuje in kje oz. kdaj je na pripravah. 

Drugi obrok bo izplačan, ko bo Atletska zveza Slovenije prejela sredstva Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport, predvidoma 13.08.2015. 

Drugi obrok bo izplačan pogodbenikom v skladu z določili, ki so navedena v dokumentu 

»Slovenska atletika 2015« in individualnih pogodbah atletov. 

O izplačilu drugega obroka in upravičenosti do izplačila oziroma neizplačila se je med 

člani Strokovnega sveta razvila živahna razprava. Nastali položaj so osvetlili z več zornih 

kotov. Nazadnje je prevladalo mnenje, da bi ponovno uvedli skupne priprave. Takšne 

želje so bile izražene tudi s strani nekaterih atletov in trenerjev. V ta namen je potrebno 

izvesti sestanek z atleti in trenerji pogodbenikov. 

 

Ad. 4 

Razno 

 

Brez razprave. 

 

 

zapisala:  Strokovni svet AZS 

mednarodni odnosi  predsednik 

Špela Hus  Martin Steiner 

 


