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Z A P I S N I K: 

 

36. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je bila v torek, 3. novembra 

2015 ob 16:30 uri v prostorih Atletske zveze Slovenije (Letališča cesta 33 C, Ljubljana). 

 

Prisotni: dr. Marjan Hudej (podpredsednik), Martin Steiner, Tomo Šarf, Andrej Jeriček, 

Dušan Prezelj, Roman Dobnikar, dr. Andrej Udovč, Stane Rozman, Gabrijel Ambrožič, 

Marjan Štimec, Janez Aljančič (od 16:46) 

 

Odsotni: Gregor Benčina, dr. Boris Dular, Željko Puljić, Dušan Olaj 

 

Član Nadzornega odbora Atletske zveze Slovenije: mag. Darjo Pungartnik 

 

Zaposleni pisarne Atletske zveze Slovenije: Luka Steiner, Zdravko Peternelj, Katja 

Kustec, Špela Hus 

 

Mediji: Andreja Okorn (RTV) 

 

Podpredsednik je ugotovil, da je prisotnih 10 članov Upravnega odbora Atletske zveze 

Slovenije. V skladu 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 

2. Potrditev zapisnika 35. korespondenčne seje Upravnega odbora 

3. Sklop št. 1: delovanje AZS – aktivnosti med sejama Upravnega odbora 

a. Pregled poslovanja januar – september 2015 

b. Ureditev statusa pogodbenih sodelavcev Atletske zveze Slovenije 

c. Poziv g. Damjana Zlatnarja glede pogodbenega sodelovanja z Atletsko 

zvezo Slovenije 

d. Pregled medletnih poročil o projektih zveze, priprava poročila o delu zveze 

za l. 2015 in plana za l. 2016 

e. Pogovor s klubi in društvi, ki so člani AZS – poročilo 

f. Projekt noveliranja aktov Atletske zveze Slovenije 

g. Seja Nadzornega odbora AZS – informacija 

h. Sprejem dveh novih klubov v članstvo – TD Savinjčan in ŠD Hopla Sežana 

i. Obravnava sporočila s pozivom za sklic izredne skupščine Atletske zveze 

Slovenije 

4. Sklop št. 2: strokovna dejavnost 

a. Poročilo o tekmovalni sezoni do meseca oktobra 2015 

b. Izplačilo 3. obroka pogodb  

c. Dopis ge. Marije Šestak – izplačilo 2. obroka pogodbe za l. 2014 

d. Poziv za ponovno oblikovanje Sveta atletov Slovenije 

e. Kongres Združenja atletskih trenerjev Slovenije 
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5. Sklop št. 3: tekmovalno – tehnična dejavnost 

a. Koledarska borza 

b. Prevod pravil IAAF za tekmovanja 

c. Izobraževanje za NTO-je  

d. Sprememba pravil Strokovnega odbora atletskih sodnikov Slovenije 

e. Podaljšanje pogodb – meddržavna srečanja 

6. Razno: predlogi in pobude članov 

a. Spremembe Kriterijev in pravil za izbor atleta oz. atletinje leta 

b. Predlog glede nagrad in priznanj 2015 

c. Kongres Atletske zveze Slovenije 

d. Naslednja seja Upravnega odbora – predlog termina 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 151: 10 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 151: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje predlagani dnevni red 

36. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije. 

 

Dr. Hudej je pozival k optimizaciji današnje diskusije zaradi obsežnega dnevnega reda. 

Predlagal je, da se v prihodnje skladno s Statutom oblikujejo delovne skupine, ki bodo 

posamezne vsebinske sklope podrobneje obravnavale.  

 

Ad. 2 

Potrditev zapisnika 35. korespondenčne seje 

 

Luka Steiner je povedal, da se je z namenom čim boljšega obveščanja zapisnik 34. seje 

Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije potrjeval na korespondenčni seji, ki je imela 

le eno točko. 

 

Predlog sklepa št. 152: Potrdi se zapisnik 35. Korespondenčne seje Upravnega odbora 

Atletske zveze Slovenije. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 152: 11 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 152: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje zapisnik 35. 

korespondenčne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije. 

 

Ad. 3a 

Pregled poslovanja januar – september 2015 

 

Dr. Hudej na začetku omenil elektronsko sporočilo, ki ga je g. Benčina poslal članom 

Upravnega in Nadzornega odbora pred sejo Upravnega odbora. Dr. Hudej je člane 

Upravnega odbora prosil naj se osredotočijo na 9-mesečno poslovanje, ki je bilo del 

poslanega gradiva. Dodal je, da poteka med računovodstvom in zvezo zelo intenzivno 

sodelovanje. 

 

Luka Steiner je pojasnil, da prejeto gradivo za sejo obravnava obdobje od 1. januarja 

2015 do 30. septembra 2015 in gre za dejansko računovodsko stanje in ne projekcijo 

poslovanja. Tabela izkazuje realizacijo 1.050.000 EUR, kar je blizu s planom predvidene 

realizacije in skladno s planiranimi zneski. Poslovno leto 2015 je bilo dinamično leto, še 

posebej zaradi marsikaterih napredovanj atletov. Bilanca ob koncu septembra 2015 
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prikazuje velik presežek prihodkov nad odhodki, vendar tabela še ne vsebuje poslovnih 

dogodkov na strani stroškov. Vseeno je izkazano poslovanje še vedno v okviru 

planiranega. Še vedno se pričakuje, da bo Atletska zveza Slovenije poslovno leto končala 

s presežkom prihodkov nad odhodki. Do naslednje seje Upravnega odbora bo skupaj z 

računovodstvom pripravljena podrobna analiza poslovanja zveze, vključno s 

primerjavami s preteklimi leti in vsebinskimi komentarji. 

 

R. Dobnikar je vprašal še kolikšen je znesek izplačila 3. obroka atletom pogodbenikom, 

direktor pa je odgovoril, da gre za znesek 42.581,00 EUR, ob pogoju, da ga potrdi 

Upravni odbor. R. Dobnikarja je zanimalo, če se je predstavljeno gradivo skladno s 

prejšnjo projekcijo g. Benčine, na kar je l. Steiner odgovoril, da se predstavljeno stanje 

poslovanja s projekcijo v večji meri sklada. 

 

M. Hudej je objasnil, da nas čaka v prihodnje veliko dela glede dokončanja poslovnega 

leta 2015, vendar do konca sezone trenutno ni pričakovati večjih presenečenj, in da tudi 

trenutni pogovori s sponzorji potekajo dobro. Zdi se mu pomembno, da so finančna 

poročila lahko razumljiva. Dodal je, da se morajo tisti, ki so ostali, soočati z zahtevno 

situacijo glede realizacije poslovanja zveze.   

 

S. Rozmana je zanimala kakšna je likvidnostna situacija zaradi napake pri potovanju v 

Cali. L. Steiner je obrazložil, da je likvidnostna situacija trenutno zadovoljiva, a je še 

vedno potrebno izjemno podrobno spremljanje. S sredstvi se razpolaga zelo pazljivo 

zaradi bližajočega se izplačila tretjega obroka atletom. Dodatni stroški poti v Cali, ki so 

nastali zaradi napake vodje ekipe, so bili pokriti z naslova rezervnega sklada in dodatno 

pridobljenih sponzorskih sredstev.  

 

G. Ambrožič je menil, da se je način predstavitve bilance spremenil. Edine pomembne 

informacije se mu zdijo realno stanje in skladnost s planom za leto. Projekcija se mu ne 

zdi pomembna. Člani Upravnega odbora so se strinjali o pomeni likvidnostnih poročil, saj 

morajo biti seznanjeni s finančnim stanjem.  

 

D. Prezelj je podal pripombo na plan, ki je bil sprejet na seji Upravnega odbora 1. aprila 

2015, da številke, katere se obravnava na seji, niso skladne s planom. Podal je 

vprašanje, če je bil sprejet rebalans proračuna. Meni, da se mu zdi smiselno, da 

preidemo nazaj na star sistem, kjer je finančna slika lažje primerljiva na daljši rok. L. 

Steiner se je strinjal, da se morajo vse spremembe plana na Upravnem odboru 

sprejemati v obliki rebalansa. Pomembno se mu zdi, da je v vsakem trenutku mogoče 

imeti jasen vpogled v stanje prihodkov in odhodkov, v obliki prikaza stroškov po vrsti in 

po namenu. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 153: 11 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 153: Upravni odbor se je seznanil s poslovanjem zveze v prvih devetih 

mesecih leta 2015. Do naslednje seje pisarna v sodelovanju z računovodstvom pripravi 

projekcijo poslovanja do konca leta 2015 s komentarjem in primerljivim pregledom za 

leto 2014. 

 

Ad. 3b 

Ureditev statusa pogodbenih sodelavcev Atletske zveze Slovenije 
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M. Hudej je menil, da je nemotena operativa delovanja zveze v tem trenutku vitalnega 

pomena.  

 

L. Steiner je povedal, da so člani Upravnega odbora kot gradivo prejeli tabelo prihodkov 

in nalog zaposlenih in pogodbenih sodelavcev ter predlog sklepa. Tema je točka 

dnevnega reda, ker 3. točka 29. člena Statuta Atletske zveze Slovenije določa, da glede 

vseh zaposlitev odloča Upravni odbor. Zaradi transparentnosti delovanja zveze se 

predlaga, da Upravni odbor odloča o vseh oblikah pogodbenega sodelovanja 

posameznikov z zvezo, in ne samo o oblikah, ki se nanašajo na delovnopravno 

zakonodajo. Člane je prosil, da se gradivo obravnava v skladu načeli določb o varovanju 

osebnih podatkov. Obrazložil je, da je namen sklepa, da se operativno delovanje zveze 

zagotovi do izteka mandata, torej do 15. januarja 2017. Predlaga, da se Z. Peternelju 

odpravi 10 % zmanjšanje dohodka, K. Kustec in Š. Hus pa se pogodba o poslovnem 

sodelovanju podaljša do izteka mandata, torej do 15. januarja 2017, skladno s pogoji, ki 

jih vsebuje predlog sklepa. Poudaril je, da je pred nami zahtevna sezona, ki zahteva 

primerno operativno podporo v pisarni. L. Steiner je glede svoje pogodbe o zaposlitvi 

predlagal, da se sklene do izvolitve novega predsednika, torej 20. januarja 2016, brez 

odpravnine in brez odpovednega roka, ker je mnenja, da mora vsak predsednik možnost, 

da si izbere svojega direktorja. 

 

Dr. Hudej je obrazložil, da je situacija v pisarni glede na okoliščine spremenila. Zadeve v 

pisarni so, ne glede na velik obseg dela, izvedene zelo dobro. Dodal je, da je pisarna 

morala prevzeti številne nove naloge. Zdi se mu pomembno, da je to točka dnevnega 

reda, da se prepreči kakršnekoli dvome, da pogodbene oblike niso v skladu s Statutom 

Atletske zveze Slovenije. 

 

D. Prezelj je menil Zdi se mu, da da je mandat direktorja do skupščine 20. januarja 2016 

prekratek in da bi moral biti podaljšan še vsaj za dva meseca, da ne bo prva naloga 

novega predsednika podaljševanje pogodbe direktorju. Člani Upravnega odbora so 

opozorili, da ne bo prišlo do situacije, kjer en dan po skupščini Atletska zveza Slovenije 

ne bo imela pisarne, in da ima direktor mandat vsaj do konca finančnega leta. 

 

M. Hudej je povedal, da so pogodbe g. Benčine stvar njegovih dogovorov in da je v tem 

trenutku pomembno, da situacijo uredimo, ker potrebujemo močno in kvalitetno ekipo. 

Pisarna ima v tem trenutku ekipo, ki dobro deluje in tudi sodeluje, enako meni tudi za 

Upravni odbor. 

 

L. Steiner je dodal, da sklep pokriva zagotovitev operativnega delovanja pisarne in 

transparentno ter z akti skladno delovanje zveze. Dodal je, da bo sam kot direktor 

deloval še 60 dni po skupščini, saj je takšen z zakonom določen odpovedni rok pogodbe o 

zaposlitvi. Povedal je, da je mogoče njegovo pogodbo o zaposlitvi dobiti na vpogled v 

dokumentarnem arhivu pisarne zveze. Nekdanji predsednik je določil tudi nagrado za 

delo v višini 3 % vseh komercialnih sredstev, iz česar je izvzet generalni sponzor 

Telekom Slovenije. Odstranitev tega aneksa k pogodbi o zaposlitvi se mu zdi smotrna, 

saj znesek ni v planu. V pisarni je g. Peternelj zaposlen za nedoločen čas, gdč. Kustec in 

gdč. Hus pa imata pogodbo o poslovnem sodelovanju, za katero se predlaga, da se 

sklene do konca veljavnega mandata. 
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D. Prezelj je vprašal kakšno je stanje pogodbe B. Bilać. G. L. Steiner je odgovoril, da je 

ga. Bilać imela na željo g. Benčine sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju. Pogodba 

poteče z decembrom in je, glede na trenutno znana dejstva, ne bo mogoče podaljšati.  

 

G. Ambrožič je vprašal, čemu pri Š. Hus razlika v prejetem bruto znesku v pregledu 

zaposlitev in predlogu sklepa. L. Steiner je objasnil, da so bile vse pogodbe o poslovnem 

sodelovanju in njegova pogodba o zaposlitvi, zaradi pogodbenih določb, z odstopom G. 

Benčine prekinjene, gdč. Hus pa je prevzela dodatne delovne naloge, povišanje 

pogodbenega zneska Š. Hus pa je odraz dodatnih in ustrezno opravljenih nalog. 

 

M. Hudej je menil, da je Upravni odbor dobro informiran o delovanju pisarne, da se je 

število zaposlenih zmanjšalo, ampak sodelavci, ki ostajajo, so dobri. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 154: 11 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 154: Upravni odbor se je seznanil z ureditvijo pravnih razmerij s 

profesionalnimi sodelavci zveze. Upravni odbor sprejema sledečo ureditev razmerij: 

 Zaposlenemu za določen čas, Luki Steinerju, se podaljša pogodbo o zaposlitvi za 

določen čas do 20. 1. 2016, pod enakimi pogoji iz osnovne pogodbe, tj. bruto plača 

2.460,00 EUR bruto. Aneks glede komercialnih sredstev se s pisno izjavo, ki jo 

podpišeta zaposleni in podpredsednik, razveljavi. 

 Zaposlenemu za nedoločen čas, Zdravku Peternelju, se odpravi 10 % zmanjšanje 

osebnega dohodka iz leta 2013, k pogodbi o zaposlitvi za nedoločen čas se sklene 

ustrezen aneks. 

 Zunanji sodelavki Katji Kustec se podaljša pogodba o poslovnem sodelovanju za čas 

do 15. 01. 2017, pod enakimi pogoji, tj. 2.000,00 EUR bruto. 

 Zunanji sodelavki Špeli Hus se podaljša pogodba o poslovnem sodelovanju do 15. 

01. 2017, plačilo za opravljene storitve po pogodbi znaša 1.800,00 EUR bruto. 

Ad. 3c 

Poziv g. Damjana Zlatnarja glede pogodbenega sodelovanja z Atletsko zvezo 

Slovenije 

 

Povzeta je bila vsebina elektronskega sporočila, ki sta prejela Upravni in Nadzorni odbor 

Atletske zveze Slovenije. Nadalje je bila predstavljena vsebina pogodbe (tudi glede 

razlike obligacijske in delovne zakonodaje) o poslovnem sodelovanju in elementi, ki so 

bistvene sestavine te pogodbe, priložena gradiva, ki opredeljujejo medsebojno 

komunikacijo med pogodbenima strankama ter ravnanje zveze v tem primeru. Člani 

Upravnega odbora so se seznanili z določbo 5. člena Pravilnika o disciplinski 

odgovornosti. Direktor je obrazložil, da je s pomočjo sodelavke Š. Hus o nastali situaciji 

obvestil starše atletov, katerim gre zahvala za razumno in mirno reakcijo. Člani 

Upravnega odbora so kot pozitivno, a ne vedno najbolj učinkovito, izpostavili 

prizadevanje zveze situacijo urediti na kompromisen način. 

 

Predstavnik nadzornega odbora Atletske zveze Slovenije na seji, D. Pungartnik, je povzel 

sklep Nadzornega odbora, ki se je seznanil s potekom aktivnosti v zvezi z zahtevo D. 

Zlatnarja. Zaradi nastale materialne škode predlaga Upravnemu odboru in Disciplinski 

komisiji, da primer podrobneje preuči. Nadzorni odbor meni, da je potrebno v bodoče 

skrbno izbirati vodje delegacij ter jih zavezati k odgovornosti tudi formalno, sploh ko gre 
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za mladoletne otroke. Zato predlagamo Strokovnemu svetu in Upravnemu odboru, da 

oblikuje navodilo o odgovornosti vodenja ekip. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 155: 11 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 155: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s situacijo glede 

sodelovanja gospoda Damjana Zlatnarja z zvezo na podlagi pogodbe o poslovnem 

sodelovanju. Upravni odbor ugotavlja, da je bila pogodba o poslovnem sodelovanju, ki jo 

je imel g. Damjan Zlatnar sklenjeno z zvezo, prekinjena na pravilen način, poslovno 

sodelovanje se ne nadaljuje. 

 

Ad. 3d 

Pregled medletnih poročil o projektih zveze, priprava poročila o delu zveze za l. 

2015 in plana za l. 2016 

 

Podpredsednik M. Hudej je obrazložil, da so medletna poročila o projektnih zveze 

pomemben del zunanje komunikacije zveze, predvsem s komercialnimi partnerji in z 

institucijami. L. Steiner je predstavil poročila. Gre za 9 vsebinsko različnih poročil. Do 

seje sta gradivo prejeli dve tretjini sponzorjev zveze in so z njimi že seznanjeni, zadnja 

tretjina sponzorjev bo poročila prejela v kratkem. Z ustreznim poročanjem zveza 

izpolnjuje svoje obveznosti do komercialnih partnerjev. Vsa poročila so na voljo za 

pregled na zvezi v pisni obliki. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 156: 11 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 156: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil z medletnimi 

poročili o projektih zveze. Na podlagi pridobljenih podatkov v letu 2015 pisarna zveze 

pripravi letno poročilo za leto 2015 do 18. 12. 2015. in plan dela in poslovanja za leto 

2016 do decembrske seje Upravnega odbora. 

 

Ad. 3e 

Pogovor s klubi in društvi, ki so člani AZS – poročilo 

 

Podpredsednik M. Hudej je povzel, da so bili na pogovoru prisotni predstavniki klubov, 

združenj in tudi člani Upravnega odbora. Povedal je, da pogovor ni bil posledica zahteve 

po sklicu izredne skupščine, ampak da gre za ustaljeno prakso. Povedal je, da so bili 

povabljeni vsi klubi ter združenja, prišlo je več kot 10 predstavnikov, pri čemer so bili 

nekateri v več vlogah. Glede očitkov, da zveza premalo komunicira s klubi, je 

podpredsednik pojasnil, da smo po odstopu g. Benčine posredovali številne pomembne 

informacije, na sestanku pa so se predstavniki klubov in člani Upravnega odbora Atletske 

zveze Slovenije pogovarjali tudi o aktualnem stanju na zvezi. Sestanek je bil dober 

pokazatelj, da je kakovostno, pravočasno in celovito informiranje izjemnega pomena, 

zato meni, da je bil sestanek dobra ideja, ker so se lahko izmenjala mnenja. S to prakso 

bo zveza v prihodnje nadaljevala še pogosteje.  

 

Z namenom ustvarjanja dodatnega dialoga za nadaljnje Atletska zveza Slovenije 

vzpostavlja "klubsko pisarno". Ukrep je namenjen izboljšanju komunikacije med zvezo in 

klubi ter ustvarjanju dialoga, ki bo prinesel ideje za nadaljnji razvoj atletike v Sloveniji. 

Pisarna bo od decembra 2015 aktivna vsako prvo sredo v mesecu, med 16. in 19. uro, v 
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prostorih zveze, po predhodnem dogovoru pa je mogoča tudi organizacija regijskega 

sestanka z več klubi iz posameznega dela Slovenije.  

 

L. Steiner je povzel povečane aktivnosti zveze na področju komunikacije v zadnjih dveh 

letih, z namenom dobrega informiranja članstva ter povečanja medijske prepoznavnosti 

atletike. Vzpostavljeno je bilo pošiljanje e-novic, v tekočem letu je bilo do te seje 

poslanih 62 novic celotni adremi Atletske zveze Slovenije, organiziranih je bilo 12 

novinarskih konference, Facebook Atletske zveze Slovenije pa ima mesečno med 30 in 

200 objav, kot priloga športnemu dnevniku pa izhaja tudi revija Atletika. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 157: 11 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 157: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s povzetkom 

pogovora s klubi in s ključnimi ugotovitvami. Upravni odbor pisarni nalaga, da 

Upravnemu odboru poroča o ukrepih za izvajanje predlogov. Upravni odbor in pisarna 

bosta nadaljevala z aktivnostmi v zvezi s komunikacijo s člani z ukrepi za zagotavljanje 

dobre obveščenosti o delovanju zveze. 

 

Ad. 3f 

Projekt noveliranja aktov Atletske zveze Slovenije 

 

Podpredsednik M. Hudej je menil, da tudi trenutna situacija kaže, da je Statut potrebno 

popraviti in pri tem ustrezno pojasniti namene določenih institutov tega akta, saj bo s 

tem delovanje zveze boljše in bolj preprosto. L. Steiner je povedal, da projekt noveliranja 

aktov zveze poteka skladno s sklepom aprilske redne Skupščine, članu Upravnega odbora 

pa so se strinjali, da je s projektom potrebno nadaljevati v prvem primernem trenutku.  

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 158: 11 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 158: Upravni odbor se je seznanil s potekom projekta noveliranja aktov. 

Zahtevnost projekta terja osredotočenost na tematiko pri odločanju Skupščine o tako 

pomembnem vprašanju, zato Upravni odbor pooblašča delovno skupino, da skladno s 

sklepom Skupščine z delom nadaljuje takoj po redni Skupščini, ki bo 20. 1. 2016, o 

predlogu novele pa bo Upravni odbor odločal na prvi seji po Skupščini. 

 

Ad. 3g 

Seja Nadzornega odbora AZS 

 

Predstavnik Nadzornega odbora na seji, D. Pungartnik je predstavil sklepe seje 

Nadzornega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je potekala 2. novembra 2015: 

 Sklep št. 1: Nadzorni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s celotnim 

postopkom in korespondenco o umiku in odstopu g. Gregorja Benčine z mesta 

predsednika Atletske zveze Slovenije. Po 26. členu Statuta Atletske zveze 

Slovenije g. Benčina ostaja član Upravnega odbora kot član predsedstva EA in od 

njega se pričakuje, da bo Upravni odbor redno seznanjal o svojih aktivnostih in 

zastopal iniciative Atletske zveze Slovenije. 

 Sklep št. 2: Nadzorni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s potekom 

aktivnosti odstopa z mesta direktorja Luke Steinerja. Nadzorni odbor se strinja s 

148. sklepom Upravnega odbora, saj so člani zadovoljni z delom g. Luke Steinerja 

in njegovih sodelavcev ter podpore, ki jo nudijo delu Nadzornega odbora.  
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 Sklep št. 3: Nadzorni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s potekom 

aktivnosti  v zvezi z zahtevo g. Damjana Zlatnarja. Nadzorni odbor ugotavlja, da 

je pri Atletski zvezi Slovenije nastala materialna škoda, zato predlaga Upravnemu 

odboru in Disciplinski komisiji, da primer podrobneje preuči. 

 Sklep št. 4: Nadzorni odbor meni, da je potrebno v bodoče skrbno izbirati vodje 

delegacij ter jih zavezati k odgovornosti tudi formalno, sploh ko gre za mladoletne 

otroke. Zato predlagamo Strokovnemu svetu in Upravnemu odboru, da oblikuje 

navodilo o odgovornosti vodenja ekip.  

 Sklep št. 5: Nadzorni odbor se je seznanil s potekom aktivnosti za razpis 

Skupščine in ugotavlja, da je v skladu z akti in dejanskim stanjem možnosti 

realizacije. 

 Sklep št. 6: Nadzorni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil z dopisi in 

vabilom sicer anonimnega tako imenovanega iniciativnega odbora na Izredno 

skupščino 16. novembra 2015. Na podlagi vsega pregledanega in predstavitvijo 

gradiv, člani Nadzornega odbora menijo, da niso izpolnjeni vsi pogoji za sklic 

Izredne skupščine. 

 Sklep št. 7: Nadzorni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil z vso 

korespondenco med vodstvom Atletske zveze Slovenije in člani zveze za 

spodbujanje konstruktivnega dialoga. 

 Sklep št. 8: Nadzorni odbor Atletske zveze Slovenije predlaga v razmislek 

Upravnemu odboru Atletske zveze Slovenije, da se glede na trenutno stanje 

povabi k sodelovanju pravnega pooblaščenca. 

 Sklep št. 9: Člani Nadzornega odbora Atletske zveze Slovenije so pregledali 

gradivo iz finančnega izkaza zveze 2015 s strani g. Benčine z dne 13.10.2015 in 

realno stanje na dan 30.9.2015, ter projekcijo, ki jo je pripravila pisarna Atletske 

zveze Slovenije. Skladno z napovedjo direktorja Luke Steinerja mu NO nalaga, da 

se pripravi podrobnejša projekcija za leto 2015 z opisom vseh potencialnih 

tveganj. 

 Sklep št. 10: Člani Nadzornega odbora Atletske zveze Slovenije so izrazili 

zaskrbljujoče mnenje glede izvedbe dogodka Balkanation in seznanitve s 

pripravami nanj, ki niso potekale skladno z dosedanjo prakso in normativi izvedb 

tekmovanj, in zato opozarjajo na smotrnost organizacije tovrstnih dogodkov. 

 

Člane Upravnega odbora je pozval k uresničevanju sprejetih sklepov in priporočil, 

Upravni odbor pa je naložil pisarni, da Nadzornemu odboru poroča o uresničevanju 

sklepov. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 159: 11 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 159: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s povzetkom 

sestanka Nadzornega odbora in s ključnimi ugotovitvami. Upravni odbor pisarni nalaga, 

da izvede in poroča o vseh ukrepih, ki sledijo ugotovitvam Nadzornega odbora glede 

delovanja zveze. 

 

Ad. 3h 

Sprejem dveh novih klubov v članstvo – TD Savinjčan in ŠD Hopla Sežana 

 

G. Luka Steiner je predstavil prošnji za včlanitev Tekaškega društva Savinjčan in 

Športnega društva Hopla Sežana, ki sta oba poslala popolni prošnji. Glede na pregledane 

dokumente se predlaga, da se oba kluba sprejme med članice Atletske zveze Slovenije. 
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Člani Upravnega odbora so pozdravili sprejem novih članov v zvezo, pri čemer so 

upoštevne razprave o prihodnji strategiji članstva v zvezi.  

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 160: 11 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 160: Upravni odbor se je seznanil s prošnjam Tekaškega društva Savinjčan in 

Športnega društva Hopla Sežana za vključitev v Atletsko zvezo Slovenije in ugotovil, da 

Tekaško društvo Savinjčan in Športno društvo Hopla Sežana izpolnjujeta vse pogoje za 

članstvo v Atletski zvezi Slovenije. Tekaško društvo Savinjčan in Športno društvo Hopla 

Sežana sta z dnem sprejetja sklepa člana Atletske zveze Slovenije. 

 

Ad. 3i 

Obravnava sporočila s pozivom za sklic izredne skupščine Atletske zveze 

Slovenije 

 

M. Hudej je člane obvestil, da je bila vsa dokumentacija v vezi s sklicem izredne 

skupščine poslana kot gradivo za sejo. Glede na prejeto pošto je sklepati, da so se stvari 

začele dogajati še pred odstopom g. Benčine, saj je bila večina poslanih elektronskih 

sporočil datirana pred odstopom predsednika. Ob pregledu prejetih dokumentov je bilo 

ugotovljeno, da soglasja niso bila ustrezno pridobljena, saj niso bila sklep najvišjega 

organa kluba oz. društva. Vseeno pa gre za upoštevno mnenje, ki kaže na potrebo po 

komunikaciji s članstvom. Nekateri klubi so, na podlagi pojasnil in ukrepov za izboljšano 

komunikacijo zveze, odstopili od pobude. Izpostavil je pomembnost dejstva, da se 

situacijo umiri. Na sestanku klubov s člani Upravnega odbora so se mnogi seznanili z 

vsemi okoliščinami primera. Do tega trenutka izredna skupščina še ni bila preklicana. 

Dodal je, da bo v četrtek najverjetneje prišlo do sestanka z Iniciativnim odborom. Zelo 

pomembni je, da je slovenska atletika v olimpijskem letu deluje mirno. 

 

L. Steiner je povedal, da sta ključnega pomena stabilizacija za nadaljevanje normalne 

operative in zmanjšanje pritiska na Atletsko zvezo Slovenije, saj je zveza v zelo 

pomembnem obdobju zaključevanja tekočega poslovnega leta in priprave na novo 

poslovno leto 2016.  

 

Člani Upravnega odbora so se strinjali, da se razlika v mnenjih najlažje rešuje s 

komunikacijo. Zveza je aktivno poskušala vzpostaviti komunikacijo z Iniciativnim 

odborom, a neuspešno. Trenutno cilji Iniciativnega odbora niso znani. Člani Upravnega 

odbora so tisti, ki nosijo odgovornost za zakonitost delovanja zveze. Pomembno je, da 

se, poleg operativnega delovanja zveze, ki je intenzivno, istočasno zagotovi tudi pravno 

pravilnost delovanja, saj mnogi od številnih poskusov h komunikaciji niso uspeli. 

Potrebno je razlikovati med osebnim mnenjem in odgovornim ravnanjem, ki mora biti 

tudi v skladu s statutom.  

 

A. Jeriček je povedal, da Izvršni odbor Združenja atletskih trenerjev Slovenije zavzema 

stališče, da naj vodstvo Atletske zveze Slovenije oz. Upravni odbor Atletske zveze 

Slovenije v skladu s statutom in pravilniki zagotovi nemoteno strokovno delo na terenu. 

Dodal je, da meni, da moramo biti preudarni.  

 
Člani Upravnega odbora so se strinjali glede pravilne reakcije zveze, Iniciativni odbor je 

bil pozvan k dopolnitvi dokumentacije in vabljen na sestanke. Vse poslane informacije 

morajo preko vseh pravilnih korakov, skladno z vsemi akti Atletske zveze Slovenije. 
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G. Dobnikar je povedal, da je atletika ugledna in da so člani Upravnega odbora navajeni 

delovanja po pravilih. Nujno mora biti na klube in društva poslana pošta s pojasnili, kjer 

zavzemamo argumentirano stališče. 

 

Upravni odbor podpredsedniku in direktorju ni dal mandata za sprejemanje odločitev na 

sestanku z Iniciativnim odborom. Pojasnjeno je bilo, da je sestanek namenjen le 

vzpostavitvi dialoga. 

 

Izpostavljena je bila pomembnost komuniciranja. V takšnih situacijah se običajno 

pokaže, da ni pomembno kaj je res, ampak kaj ljudje mislijo, da je res.  

 

D. Prezelj je dodal, da imamo v Statutu določene pogoje za sklic izredne skupščine, 

katerim pa v tem primeru ni bilo zadoščeno. Prav tako Statut ne predvideva razrešitve 

vseh organov. Delovanje mora ostati v skladu z 19. členom Statuta Atletske zveze 

Slovenije.  

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 161: 11 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 161: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije sprejema sklep, da se vsem 

klubom in društvom pošlje pojasnilo glede trenutne situacije. Dr. Hudej in g. Luka Steiner 

se udeležita sestanka z Iniciativnim odborom in nato pošljeta članom Upravnega odbora 

povzetek o obravnavanem. 

 

Ad. 4a 

Poročilo o tekmovalni sezoni do meseca oktobra 2015 

 

M. Steiner je povedal, da je za nami naporna sezona, ki je bila tudi uspešna. Pogajanja 

glede pogodbe so zamaknila izplačilo 1. obroka pogodb. Prihaja do menjave generacije, 

športno kariero je zaključil Primož Kozmus, vendar imamo številčen pomladek, ki veliko 

obeta. Trenutno imamo za Olimpijske igre v Riu 7 norm, pričakujemo jih še 7, kar je 

precejšnja številka. Trenutno se spopadamo s problemom kako pomagati mladim, tu gre 

za ključno vprašanje. Dodal je, da so bile vse pogodbe izplačane v rokih, prav tako 

dodatno izplačane nagrade. V letošnji sezoni je prišlo do veliko napredovanj, kar je 

povečalo stroške za pribl. 47.000 EUR. Vzpodbuden je tudi podatek, da je bilo doseženih 

veliko članskih državnih rekordov. Črn madež v sezoni pušča še Evropski ekipni pokal v 

Stari Zagori, kjer je Slovenija osvojila osmo mesto. Strokovni svet usmerja proti POI v 

Riu, medtem ko v letu 2015 pričakujemo še Evropsko prvenstvo v krosu. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 162: 11 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 162: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s pregledom 

tekmovalne sezone do vključno meseca oktobra 2015. Upravni odbor Strokovnemu svetu 

in pisarni nalaga pripravo izhodišč strokovnega programa zveze za leto 2016 do 1. 12. 

2015. 

 

Ad. 4b 

Izplačilo 3. obroka pogodb atletom pogodbenikom 
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G. Luka Steiner je obrazložil, da je skladno s sklepom Strokovnega sveta Atletske zveze 

Slovenije 3. obrok izplačila pogodb atletom in trenerjem Rio in Internacional team vreden 

42.581,00 EUR. S tem nakazilom se obveznosti Atletske zveze Slovenije do atletov in 

trenerjev v celoti izpolnjeno, to se naredi karseda hitro, tudi zaradi priprav na Olimpijsko 

sezono. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 163: 11 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 163: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s stanjem izplačil 

pogodbenih obveznosti za sezono 2015. Upravni odbor zaradi nemotenih priprav na 

Olimpijsko sezono sklene, da bo tretji obrok pogodb atletov za leto 2015 izplačan 

predčasno, tj. do 6. 11. 2015. 

 

Ad. 4c 

Dopis ge. Marije Šestak – izplačilo 2. obroka pogodbe za l. 2014 

 

M. Steiner je povzel situacijo glede dopisa ge. M. Šestak. Pojasnjeno je bilo, da je do 

ponovnega poziva je prišlo zaradi napake sodelavca za strokovno področje, ki ge. M. 

Šestak ni obvestil o odločitvi Strokovnega sveta, ki je po obravnavi poziva njeno prošnjo 

zavrnil. Za izplačilo 2. obroka pogodbe v letu 2014 sta bila potrebna nastopa na 

državnem prvenstvu in Evropskem ekipnem prvenstvu. V Novi Gorici je potekal Atletski 

pokal Slovenije, ki služi kot pregledna tekma za izbor v reprezentanco, na katerem ga. 

Šestak ni nastopala. Po njegovem pozivu z namenom podaljšanja kategorizacije je ga. 

Šestak nastopila na državnem prvenstvu. Ga. Šestak prav tako ni nastopila na 

Evropskem prvenstvu v Zürichu. Ga. Šestak ni bila izbrana v reprezentanco, ker ni 

nastopila na pregledni tekmi in ker njeni rezultati niso bili dovolj dobri, hkrati pa je v 

drugi disciplini tekmovala in dosegala rezultate druga atletinja.  

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 164: 11 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 164: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s situacijo glede 

zahteve gospe Marije Šestak glede izplačila drugega obroka pogodbe za leto 2014. Na 

podlagi pregleda vseh dejstev, se gospe Mariji Šestak drugi obrok pogodbe iz leta 2014, 

ne izplača. 

 

Ad. 4d 

Poziv za ponovno oblikovanje Sveta atletov Slovenije 

 

M. Hudej je povzel vsebino gradiva, obrazložilo dogajanje glede ponovnega formiranja. 

Povedal je, da je nujno, da se Svet atletov Slovenije čim prej ponovno formira in da je 

pisarna Atletske zveze Slovenije pripravljena ustrezno pomagati. Člani Upravnega odbora 

so idejo podprli. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 165: 11 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 165: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s situacijo glede 

ponovnega formiranja Sveta atletov Slovenije. Pisarna zagotovi vse potrebno, da se Svet 

atletov Slovenije lahko najhitreje formira, saj je sodelovanje predstavnikov atletov pri 

pripravi strokovnega programa za olimpijsko leto 2016 zelo pomembno. 
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Ad. 4e 

Kongres Združenja atletskih trenerjev Slovenije 

 

A. Jeriček je člane Upravnega odbora povabil na kongres Združenja atletskih trenerjev 

Slovenije, ki bo potekal 14. in 15. novembra v Grand hotelu Bernardin v Portorožu. Poleg 

izobraževanja bodo trenerji na treh okroglih mizah razglabljali o splošni trenerski 

problematiki. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 166: 10 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 166: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil z razpisom 

Kongresa Zveze atletskih trenerjev Slovenije.  

 

Ad. 5a 

Koledarska borza 

 

G. Ambrožič je podal informacijo, da bo koledarska borza za tekmovanja v letu 2016 

potekala v sklopu kongresa Združenja atletskih trenerjev Slovenije in da vsi postopki 

trenutno tečejo normalno.  

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 167: 10 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 167: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil z razpisom 

Koledarske borze za leto 2016, pri čemer seza izvedbo uporabljajo enaka pravila in 

pogodba kot za leto 2015. 

 

Ad. 5b 

Prevod pravil Mednarodne atletske zveze (IAAF) za tekmovanja 

 

G. Ambrožič je podal informacijo, da je bilo na kongresu Mednarodne atletske zveze v 

Pekingu sprejetih veliko sprememb pravil za tekmovanja. Meni, da spremenjena pravila 

zaradi številčnosti sprememb natisniti. Prevajanje bo zahtevalo 40 ur dela in dvakratno 

branje. Svoj izvod pravil bo prejel vsak klub in društvo ter vsak sodniški zbor.  

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 168: 10 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 168: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil z novelo pravil 

Mednarodne atletske zveze (IAAF) za atletska tekmovanja. Delovna skupina v sestavi 

Gabrijel Ambrožič, dr. Andrej Udovč in Zdravko Peternelj pripravi uraden prevod novele 

pravil v slovenski jezik, ki ga bo zveza izdala v knjižni obliki. 

 

Ad. 5c 

Izobraževanje za NTO–je 

 

G. Ambrožič je povedal, da bo v letu 2016 potekalo izobraževanje za Nacionalne tehnične 

osebe.  

 

G. Jeriček je omenil, da bo na eni izmed prihodnjih sej obravnavan tudi revidiran 

program izobraževanja za prvo stopnjo – vaditelj atletike. Strokovni svet Atletske zveze 

Slovenije je program že obravnaval, v kratkem ga bo tudi Upravni odbor. 
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Glasovanje o predlaganem sklepu št. 169: 10 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 169: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje izvedbo izobraževanja za 

NTO-je v letu 2016. 

 

 

 

 

 

Ad. 5d 

Sprememba pravil Strokovnega odbora atletskih sodnikov Slovenije 

 

Dr. Udovč je obrazložil, da je Strokovni odbor atletskih sodnikov Slovenije zaradi težav v 

določenih sodniških zborih opazil, da nujno potrebujejo spremembo pravilnika. Pojasnil je 

ključne spremembe, ki bodo zagotovile normalno delovanje združenja.  

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 170: 10 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 170: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s spremembami 

pravil Strokovnega odbora atletskih sodnikov Slovenije. Upravni odbor potrjuje 

spremembo pravil Strokovnega odbora atletskih sodnikov Slovenije, spremenjeni akt 

začne veljati takoj. 

 

Ad. 5e 

Podaljšanje pogodb – meddržavna srečanja 

 

Pojasnjeno je bilo, da je Atletska zveza Slovenije aktiven partner pri meddržavnih 

srečanjih na tekmovanjih v mlajših kategorijah. Zaradi dobrega sodelovanja s preostalimi 

zvezami Hrvaške, Madžarske, Avstrije, Češke in Slovaške se Upravnemu odboru 

predlaga, da se tekmovanj udeležujemo in jih organiziramo še naprej. Člani Upravnega 

odbora so podprli idejo, saj gre za pomembna tekmovanja za mlajše starostne 

kategorije.  

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 171: 10 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 171: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s predlogom 

podaljšanja pogodb za meddržavna srečanja, in predlog na podlagi strokovne 

utemeljitve, podpira. Pogodbe za meddržavna srečanja v starostnih kategorijah U16, U18 

in U20 z atletskimi reprezentancami Češke, Hrvaške, Avstrije, Madžarske in Slovaške se 

podaljšajo za obdobje petih let. 

 

Ad. 6a 

Spremembe pravilnika Kriteriji in pravila za izbor atleta oz. atletinje leta 

 

Ob odsotnosti predsednika Komisije za nagrade in priznanja, dr. Dularja, je o seji poročal 

G. Ambrožič. Predstavil je letošnjo anomalijo, kjer je prišlo do situacije, da je 

najuspešnejši atlet bil mlajši član in ne član. Povedal je, da so na nastalo situacijo hitro 

ustrezno odreagirali. 
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G. Prezelj je povedal, da bi kriterij najprej morale biti tablice in šele nato medalja, 

medtem ko je trenutna struktura popolnoma drugačna. V tem primeru bi lahko tudi 

mlajši mladinec kandidiral v članski kategoriji.  

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 172: 9 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 172: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s spremenjenimi 

okoliščinami, ki so nastopile ob postopku izvedbe ankete »Naj atlet« za leto 2015. 

Upravni odbor nalaga pristojni Komisiji za nagrade in priznanja, da pripravi predlog 

sprememb Kriterijev pravil za izbor atletinje oz. atleta leta.  

 

Ad. 6b 

Predlog glede nagrad in priznanj 2015 

 

G. Ambrožič je povzel zapisnik seje Komisije za nagrade in priznanja z dne 28. oktober 

2015. Povedal je, da se podelili tri vrste nagrad: priznanja Evropske atletske zveze, 

priznanja Atletske zveze Slovenije in Bloudkova priznanja. 

 

Za nagrado Evropske atletske zveze so predlagali Živo Kravanjo, dolgoletno uslužbenko 

zveze. 

 

Za Bloudkovo priznanje so predlagali Antona Majcna, Milico Šumak-Zemljič, Roberta 

Rennerja, Luko Janežiča in Žana Rudolfa. 

 

Za priznanja Atletske zveze Slovenije so podeljevali naziv častni član Atletske zveze 

Slovenije (predlog dr. Peter Kukovica), zlato plaketo (mag. Jurij Novka), srebrno plaketo 

(Vladimir Vidmar, Jože Satler, Milan Kranjc, Matic Osovnikar, Robert Renner, Luka 

Janežič, Žan Rudolf), bronasto plaketo (Tomaž Jarc, Maja Bedrač, Veronika Domjan), 

priznanje (Sašo Apostolovski, Boris Ličof, Organizacijski odbor Ljubljanskega maratona, 

Timing Ljubljana, RTV Slovenija, AK Panvita Murska Sobota), zlati znak (Telekom 

Slovenije, d.d.), naj klub (AD Mass Ljubljana), naj organizatorja (AK Krka Novo mesto), 

rekordersko značko in priznanje absolutnih reprezentantov Slovenije.  

 

Člani Upravnega odbora so se strinjali, da si dr. Kukovica priznanje zasluži, a trenutek za 

podelitev priznanja ni najbolj primeren. L. Steiner je vprašal, če Primož Kozmus lahko 

postane častni član, saj je v svoji atletski karieri osvojil zlati medalji na svetovnem 

prvenstvu in na Olimpijskih igrah ter dosegel še številne druge uspehe. Pravilnik navaja, 

da se »lahko naziv častni član podeli tudi za vrhunske atletske dosežke«. Skladno s 

podporo članov Upravnega odbora se pristojni komisiji poda ta predlog. G. Ambrožič je 

povzel mnenje pristojne  komisije, da je premlad za častnega člana in povzel predlog 

podelitev zahvalne listine. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 173: 7 članov je glasovalo ZA, 1 PROTI. 

 

Sklep št. 173: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje kandidate s seje Komisije 

za nagrade in priznanja z izjemo podelitve naziva častni član Atletske zveze Slovenije dr. 

Kukovici. Za častnega člana Atletske zveze Slovenije se predlaga Primoža Kozmusa. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 174: 8 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI. 
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Sklep št. 174: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje, da se Primožu Kozmusu 

podeli naziv častni član Atletske zveze Slovenije. Potrjujejo vse ostale kandidate.  

 

Ad. 6c 

Kongres Atletske zveze Slovenije 

 

Dr. Hudej je članom Upravnega odbora predstavil dogodke, ki bodo v sklopu kongresa 

Atletske zveze Slovenije 14. in 15. novembra 2015 v Grand hotelu Bernardin v Portorožu. 

Dr. Hudej je povabil na kongres vse člane Upravnega odbora. Pojasnjena je bila situacija 

glede nenapovedane storna rezervacije v hotelu Habakuk v Mariboru, zaradi česar je bilo 

potrebno poiskati drugo lokacijo.  

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 175: 8 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 175: Člani Upravnega odbora so vabljeni k sodelovanju na Kongresu Atletske 

zveze Slovenije, ki bo potekal od petka, 13. 11. 2015, do nedelje, 15. 11. 2015 v Grand 

hotelu Bernardin v Portorožu.  

 

Ad. 6d 

Naslednja seja Upravnega odbora – predlog termina 

 

Dr. Hudej je člane Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije obvestil, da bo naslednja 

seja Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije v soboto, 14. novembra 2015 ob 17:30 

uri v Grand hotelu Bernardin v Portorožu, pred podelitvijo Naj atlet 2015. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 176: 8 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 176: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije sprejema sklep, da bo naslednja 

seja Upravnega odbora predvidoma v soboto, 14. 11. 2015 ob 17:30 pred podelitvijo Naj 

atlet. 

 

Seja je bila zaključena ob 20:40. 

 

Zapisala: 

Špela Hus 

Luka Steiner 


