Zapisnik 11. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije

Z A P I S N I K 11. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je bila dne 3. aprila
2014 ob 17. uri v prostorih Atletske zveze Slovenije, Letališka cesta 33/c, 1000 Ljubljana
Prisotni:
Gregor Benčina – predsednik Atletske zveze Slovenije, Janez Aljančič, Gabrijel Ambrožič,
mag. Aleš Cantarutti (ob 18:10), Roman Dobnikar (od 17:15), Andrej Jeriček, Dušan
Prezelj, Stane Rozman, Martin Steiner, Tomo Šarf, dr. Andrej Udovč – člani Upravnega
odbora Atletske zveze Slovenije, mag. Darjo Pungartnik, član Nadzornega odbora Atletske
zveze Slovenije
Odsotni:
dr. Marjan Hudej – podpredsednik Atletske zveze Slovenije, dr. Iztok Ciglarič, dr. Boris
Dular, Primož Kozmus, Dušan Olaj, Marjan Štimec – člani Upravnega odbora Atletske zveze
Slovenije


Predlog dnevnega reda

Predlog sklepa: Člani Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije potrjujejo predlagani
dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 9. seje in 10. korespondenčne seje
2. Letno poročilo 2013
3. Plan 2014
4. Strokovni program za leto 2014 – seznanitev
5. Prošnje za včlanitev in pregled članstva
6. Disciplinska komisija (informacija), Komisija za registracijo (potrditev novih članov)
in anti-doping komisija (potrditev novega načina organizacije in sestave)
• Sklop obvestil
Glasovanje:
Število članov Upravnega odbor,
ki je glasovalo ZA predlagani sklep

Število članov Upravnega odbor,
ki se je glasovanja o
predlaganjem sklepu VZDRŽALO

Število članov Upravnega odbor,
ki je glasovalo PROTI
predlaganemu sklepu
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Ad. 1: Potrditev zapisnika 9. seje in 10. korespondenčne seje

Predsednik Atletske zveze je podal dopolnitev na zapisnik 9. seje Upravnega odbora.
Pojasnil je, da je Upravni odbor na 9. seji sprejel tudi sklep, da Upravni odbor pooblašča
Izvršni odbor za odločitev o nadaljnjih postopkih glede statusa nekdanjega direktorja
Borisa Mikuža v Atletski zveze Slovenije. Zato je predlagal sledečo dopolnitev zapisnika 9.
seje: »Upravni odbor je pooblastil Izvršni odbor Atletske zveze Slovenije za odločanje o
nadaljnjih postopkih glede statusa razrešenega direktorja«. Gabrijel Ambrožič je menil, da
je bilo na prejšnji seji nesporno glasovanje o razrešiti direktorja, ne pa tudi o nadaljnjem
odločanju glede njegovega statusa. Predsednik je pojasnil, da se predlagana dopolnitev
zapisnika nanaša na dejstva, o katerih je Upravni odbor že razpravljal in glasoval na 9.
seji, ko je obravnaval omenjeno tematiko ter zato menil, da je dopolnitev zapisnika
potrebna.
Predlog sklepa št. 69: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje zapisnik 9. seje,
predlagano dopolnitev zapisnika 9. seje in zapisnik 10. korespondenčne seje.
Glasovanje:
Število članov Upravnega odbor,
ki je glasovalo ZA predlagani sklep

Število članov Upravnega odbor,
ki se je glasovanja o
predlaganjem sklepu VZDRŽALO

Število članov Upravnega odbor,
ki je glasovalo PROTI
predlaganemu sklepu
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Ad. 2: Letno poročilo 2013

Predsednik zveze je povzel, da je bilo poslovanje v letu 2013 pozitivno, kar pomeni, da je
bila finančna sanacija uspešna. Da je bila sanacija uspešna, so bili izvedeni tudi drugi
ukrepi, predvsem na organizacijskem področju. Podpisane so bile nekatere nove
sponzorske pogodbe, nekaj je bilo uspešno obnovljenih, tretjino lanskih sponzorskih
prihodkov je zveza pridobila iz novih virov. Veseli dejstvo, da je bilo leto 2013 tekmovano
zelo uspešno, na kar kaže število osvojenih medalj. Uspešno so bila izvedena nekatera
tekmovanja, zveza pa je bila sprejeta v Balkansko atletsko zvezo. Skupni prihodki v letu
2013 so znašali 913.750,00 EUR, pri čemer je presežek prihodkov nad odhodki znašal
91.905,00 EUR, kar pomeni, da je bil likvidnosti primanjkljaj uspešno saniran. Za navedeni
znesek se bo tako povečal društveni sklad Atletske zveze Slovenije.
Revizija glede na dejstvo, da skupni prihodki v letu 2013 niso presegli enega milijona EUR,
ni zakonsko obvezna ampak jo bo izbrani revizor na podlagi sklepa Skupščine vseeno
opravil.
Razprava:
Janez Aljančič je izpostavil, da je bilo leto 2013 kljub mnogim zahtevnim izzivom, uspešno
leto. Na trenutke zapleteno situacijo glede upravljanja zveze velja v prihodnje izboljšati s
še boljšo komunikacijo med Upravnim odborom, Izvršnim odborom in klubi. Meni, da bo
dokument desetletne strategije razvoja zveze, katerega mora obravnavati tudi Upravni
odbor, dobra iztočnica za nadaljnje uspešno delo.
Gabrijel Ambrožič je povedal, da imajo delovna telesa in komisije svoje vodje, v primeru
Tekmovalne komisije so nastale določene težave pri izvedbi koledarske borze, pripravi
razpisov in sodelovanju s ponudnikom meritev in obdelave podatkov. O teh zadevah je
razpravljala Tekmovalna komisija. Menil je, da bi morala biti komunikacija med organi
boljša.
Dušan Prezelj je izpostavil, da je bilo leto 2013 zaradi mnogih dejavnikov težko leto, med
katerimi izstopa situacija, ki je nastala v preteklih letih, predvsem v letu 2012. Zaradi
vsega so nastale organizacijske in kadrovske spremembe, ki so povzročile tudi določene
težave v komunikaciji ter prinesle tudi pozitivne rezultate na več področjih. Verjame, da
bo komunikacija v prihodnosti boljša.
Martin Steiner je povedal, da so slovenske atletinje in atleti tudi v letu 2013 o slovenski
atletiki s svojimi dosežki ustvarili pozitivno (tudi javno) podobo zveze, kar je izjemno
pomembno. Uspehi v atletiki imajo svojo težo, uvrstitev v 1. ligo Evropskega pokala
državnih reprezentanc ter 14 osvojenih medalj na mednarodnih tekmovanjih je pomemben
dejavnik uspešnosti zveze in slovenske atletike. Na to smo lahko ponosni, izrazil je upanje,
da so bo pozitiven trend rezultatov nadaljeval.
Stane Rozman se je strinjal o pomenu uspešnosti tekmovalne sezone 2013. Zadovoljen je,
ker je plan za leto 2014 bolj ambiciozno zastavljen in tudi ker so bili zastavljeni sanacijski
in organizacijski ukrepi v letu 2013 dobro izpeljani. Poudaril je zavestnost odločitve, ki jih
je upravni odbor sprejel na svoji 9. seji ter menil, da se pozitiven trend in prizadevanje k
boljši informiranosti kaže že v pripravljenih gradivih za 11. sejo ter v načrtu zasedanj
upravnega odbora za leto 2014.
Andrej Jeriček je soglašal, da je veliko informacij pozivnih, o tem je potrebno komunicirati,
saj je zaradi pozitivnega vzdušja »na terenu« to zelo pomembno. Klube in društva je
potrebno še prej in še več obveščati o delu zveze, saj to bistveno pripomore k zmanjšanju
nesporazumov in širjenju napačnih informacij. Strinjal se je z mnenjem o pomenu uspehov,
ki jih dosegajo naši atleti ter izrazil prepričanje, da lahko zveza nadaljuje dobro zastavljeno
delo.
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Tomo Šarf je soglašal z mnenji razpravljavcev o pomenu informiranja in komuniciranja,
predvsem pri ustvarjanju dobrega, pozitivnega vzdušja med člani zveze. Pomembno je, da
so prvi koraki k izboljšanju informiranosti že narejeni, pri čemer ima znatno vlogo spletna
stran.
Mag. Darjo Pungartnik kot predstavnik Nadzornega odbora zveze pove, da so bili člani
zadovoljni s poslovanjem zveze v letu 2013. Nadzorni odbor je na svoji zadnji seji sprejel
nekaj priporočil, predvsem da se naloge in odgovornosti v planu dodelijo eni osebi oziroma,
da se morajo naloge odgovornih oseb natančno razmejiti. Predlaga, da Upravni in tudi
Nadzorni odbor vsaj vsakih šest mesecev pregledata poslovanje zveze, položaj sekretarja
zveze pa je potrebno ustrezno uskladiti s statutom ali pa ustrezno novelirati temeljni akt.
Predsednik se je s predlogi strinjal ter povedal, da je natančno spremljal poslovanje že v
letu 2013, zaradi česar se je lani sprejel ustrezen rebalans proračuna. Prakso je v primerih,
ko bi bilo to potrebno, potrebno nadaljevati tudi v prihodnje.
Predsednik je odgovoril na vprašanja Gabrijela Ambrožiča glede sistema vodenja poslovnih
knjig in obveznosti do dobaviteljev. Izrazil je zadovoljstvo, da z likvidnostjo zveza trenutno
nima težav.
Predlog sklepa št. 70: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil z letnim
poročilom za leto 2013.
Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje letno poročilo za leto 2013.
Glasovanje:
Število članov Upravnega odbor,
ki je glasovalo ZA predlagani sklep

Število članov Upravnega odbor,
ki se je glasovanja o
predlaganjem sklepu VZDRŽALO

Število članov Upravnega odbor,
ki je glasovalo PROTI
predlaganemu sklepu
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Ad. 3: Plan 2014

Predsednik zveze je povedal, da predlog plana za leto 2014 predvideva dvajset odstotno
povečanje prihodkov (na 1.090.000,00 EUR) na področjih, ki zagotavljajo celovit prihodnji
razvoj slovenske atletike (atleti, dogodki, nova področja delovanja). Izravnan predlog
plana za leto 2014 predvideva natančno razdelitev področij, ki jih podpira zveza, nosilce
za izvedbo predvidenih projektov ter odgovorne za doseganje ciljev. Predsednik je vse
člane Upravnega odbora povabil k aktivnem sodelovanju pri zbiranju finančnih sredstev za
delovanje zveze, pridobivanju novih partnerjev in k sodelovanju pri načrtovanih projektih.
Pri pripravi predloga plana za leto 2014 se je upoštevala realizacija in poraba v letu 2013,
cilj pa je sprejeti uravnotežen plan za leto 2014.
Razprava:
Andrej Jeriček je menil, da je Zveza atletskih trenerjev v nezavidljivem položaju, saj mora
vsa sredstva za svoje delovanje zagotoviti sama, tako je bilo v letu 2013, to je predvideno
tudi v predlogu plana za leto 2014. S tem je oteženo izvajanje predvsem izobraževalnih
aktivnosti v okviru Zveze atletskih trenerjev Slovenije. Da bo program dela združenja v
letu 2014 v celoti realizira predlaga, da se sredstva, namenjena združenju iz 15.000,00
EUR povečajo na 17.500,00 EUR.
Gabrijel Ambrožič je izrazil nezadovoljstvo, da je bilo v lanskem letu premalo kontrol
dopinga izvedenih izven tekmovanj, preveč se jih je izvedlo na samih tekmovanjih.
Komisija za anti-doping ima poleg kontrolne tudi izobraževalno vlogo. Meni, da so nekatera
področja anti-dopinga, ki mora biti v prihodnje boljše organizirano, tudi v pristojnosti
Tekmovalne komisije (n.pr. žreb), delo Tekmovalne komisije je namreč samostojno in
skladno s Statutom. Primer slabe organiziranosti področja iz preteklosti je, ko zaradi
nenatančne implementacije Mednarodne atletske zveze (IAAF) o boju proti dopingu,
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Evropska atletska zveza ni priznala mladinskih Evropskih dvoranskih rekordov. Delovati je
potrebno skladno s Pravili za atletska tekmovanja in ustrezni urediti razmerje med incompetition in out-of-competition vzorčenjem. Gabrijel Ambrožič pozdravlja, da se položaj
glede sodelovanja s Timing-om Ljubljana rešuje, ne razume pa zakaj sta za program dela
zveze na tem področju določena dva skrbnika in navaja, da plan dela komisije za leto 2014
delo na tem področju natančno opredeljuje. Menil je, da z denarnimi sredstvi, ki jih
predvideva predlog plana za leto 2014 ne omogoča doseganja zastavljenih ciljev komisije,
predvsem na področju izobraževanja. Zato predlaga, da se planirana sredstva za delo
komisije povečajo iz 10.000,00 EUR na 15.000,00 EUR.
Predsednik je menil, da je lansko delovanje dokazalo, da je mogoče ob ustreznem
načrtovanju in organiziranju veliko doseči. Za vse primere glede predlogov povečanja
sredstev pa povedal, da se morajo za takšne primere najti nova sredstva ali ustrezno
zmanjšati nekatere druge postavke, saj mora zveza še naprej paziti na finančno vzdržno,
racionalno in smotrno delovanje. Namreč, zveza ne sme porabiti več kot si lahko privošči.
Sicer se s predlogi strinja, a pričakuje predlog glede pridobitve novih sredstev oziroma
predlog postavk, ki naj se ustrezno zmanjšajo, tudi s strani predlagateljev.
Dušan Prezelj je glede delovanja Anti-doping komisije menil, da ni prav, da predlog plana
ne predvideva sredstev za nenapovedane kontrole dopinga. Predsednik je povedal, da so
načrtovana sredstva za delo komisije. Poudaril je, da so kot pri vseh komisijah, ki delujejo
v okviru zveze, strokovne odločitve v pristojnosti posameznih komisij. Za sprejem odločitve
o število nenapovedanih kontrol dopinga mora komisija najprej delovati.
Dr. Andrej Udovč je glede na predloge povišanja plana na posameznih stroškovnih mestih
predlagal ustrezno zmanjšanje rezervnega sklada. Prav tako je izpostavil možnost
kandidature na evropska sredstva. Predsednik je pozdravil idejo o kandidaturi na evropska
sredstva, a izrazil pomislek, da je tak način pridobitve novega vira denarnih sredstev že
mogoče zapisati v plan kot postavko, ki bo realizirana v pozitiven finančni rezultat. Glede
zmanjševanja rezervnega sklada pa je opozoril na lansko situacijo, ki je pokazala, da vseh
prihodkov in izdatkov ni vedno mogoče v celoti planirati in tudi ne realizirati, zato je
potrebno rezervni sklad načrtovati v določeni višini. Zaradi navedenega je predsednik
predlagal, da se še enkrat preveri razdelitev sredstev v okviru ostalih stroškovnih mest.
Tomo Šarf je poudaril, da je bilo v pripravo predloga plana vloženega veliko truda, zato je
težko doseči zmanjšanje katerekoli od postavk. Predsednik je opomnil na sestanek komisiji
in delovnih teles, ki je bil pred sejo Upravnega odbora, kjer je bilo govora o možnosti
sodelovanja med Tekmovalno komisijo in Združenjem atletskih sodnikov ter izpostavil
sodelovanje kot morebiten način rešitve situacije glede prerazporeditve sredstev.
Po razpravi je predsednik podal predlog, da se plan za poslovni klub zmanjša za 5.000,00
EUR, sredstva se razporedijo Tekmovalni komisiji ter da se plan za delovanje v
mednarodnih organizacijah zmanjša za 2.500,00 EUR, sredstva pa se razporedijo Zvezi
atletskih trenerjev Slovenije.
Predlog vmesnega sklepa št. 71: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije sprejema
naslednje korekcije predloga plana za leto 2014:
plan na postavki poslovni klub se zmanjša za 5.000,00 EUR, sredstva se razporedijo na
postavko Tekmovalna komisija. Plan sredstev na postavki poslovni klub tako znaša
25.000,00 EUR, plan sredstev na postavki Tekmovalna komisija pa 15.000,00 EUR.
Plan na postavki delovanje v mednarodnih organizacijah zmanjša za 2.500,00 EUR,
sredstva se razporedijo na postavko Zveza atletskih trenerjev Slovenije. Plan sredstev na
postavki delovanje v mednarodnih organizacijah tako znaša 17.500,00 EUR, plan sredstev
na postavki Zveza atletskih trenerjev Slovenije pa 17.500,00 EUR.
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Temu ustrezno se spremeni predlog plana za leto 2014.
Glasovanje:
Število članov Upravnega odbor,
ki je glasovalo ZA predlagani sklep
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ki se je glasovanja o
predlaganjem sklepu VZDRŽALO

Število članov Upravnega odbor,
ki je glasovalo PROTI
predlaganemu sklepu
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Upravni odbor je nato glasoval o predlogu plana, ki vključuje spremembe, navedene v
zadnjem sklepu.
Predlog sklepa št. 72: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s planom
za leto 2014.
Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje plan za leto 2014.
Glasovanje:
Število članov Upravnega odbor,
ki je glasovalo ZA predlagani sklep

Število članov Upravnega odbor,
ki se je glasovanja o
predlaganjem sklepu VZDRŽALO

Število članov Upravnega odbor,
ki je glasovalo PROTI
predlaganemu sklepu
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Ad. 4: Strokovni program za leto 2014 – seznanitev

Predsednik Strokovnega sveta zveze je povzel bistvene značilnosti strokovnega programa
za leto 2014. Strokovni program sledi izhodiščem, ki so bila zastavljena v letu 2013,
spremembe so v delu, ki zagotavljajo optimalnejše sledenje glavnim ciljem za sezono
2014. Novost je upoštevanje uvrstitev na lestvicah Svetovne atletske zveze do 64. mesta
in Evropske atletske zveze do 32. mesta. Dosežke in nastopanje atletov, ki jih podpira
zveza, se lahko sproti spremlja. Strokovni program je potrdil Strokovni svet, Svet atletov
Slovenije in Izvršni odbor. Sredstva so se v primerjavi s preteklim letom povečala,
nadgrajen je tudi sistem medicinske in druge podpore atletom. Atleti so glede na kakovost
doseženega rezultata razvrščeni v »team-e«, za vsak »team« so določeni vstopni pogoji.
Način in pogoje koriščenja namenskih sredstev zveza ureja s pogodbami, ki jih sklene z
atleti, trenerji in klubi. Napredovanje v sistemu podpore je mogoče tudi med sezono, če
atlet doseže rezultat, ki pomeni izpolnitev vstopnih pogojev. Sezona 2014 je zelo
pomembna, saj je na polovici olimpijskega ciklusa, rezultati bodo tudi pomemben kazalnik
usmeritve sistema podpore zveze v prihodnje. Želi si, da bi bila sezona uspešna kot je bila
pretekla.
Predsednik je dodal, da je dokument nastal na podlagi usklajevanja vseh deležnikov ter da
zveza v sistem podpore vključuje več kot 100 športnikov.
Razprava:
Stane Rozman je opozoril na specifike določenih primerov, kot sta na primer Robert Renner
in Žan Rudolf, glede razlik v statusih teh dveh atletov je pojasnila podal predsednik
Strokovnega sveta.
Predlog sklepa št. 73: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s
strokovnim programom za leto 2014.
Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje strokovni program za leto 2014.

Glasovanje:
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Ad. 5: Prošnje za včlanitev in pregled članstva

Upravno odbor se je seznanil, da iz opravljenega pregleda članstva v Atletski zvezi
Slovenije izhaja, da 9 klubov in društev ne izpolnjuje pogojev za članstvo v zvezi. Razlogi
so neplačevanje članarine, prošnje za izstop in prenehanje subjekta. 14. člen Statuta
Atletske zveze Slovenije določa, da članstvo v zvezi preneha z izstopom člana iz AZS in na
temelju sklepa najvišjega organa društva, o čemer sprejme ugotovitveni sklep Upravni
odbor AZS; če član ne izpolnjuje določil Statuta AZS in sklepov organov AZS, kar ugotovi
Upravni odbor AZS. V tem primeru Upravni odbor AZS sprejme sklep o prenehanju članstva
v AZS. Članstvo preneha tudi, če član ne izpolnjuje splošnih in posebnih pogojev AZS. Ker
je namen predloga izključno urediti sistem članstva po veljavnih pravilih zveze, se v
primeru sprejetja predlaganega sklepa vse klube, na katere se sklep nanaša, obvesti o tem
ukrepu. V obvestilu se navede, da se je zveza pripravljena pogovoriti o njihovem statusu
ter nadaljevati sodelovanje in na potek 30-dnevnega roka za vložitev pritožne na
skupščino, kot predvideva Statut. V času med obema sejama je Atletska zveza Slovenije
prejela dve prošnji za včlanitev v Atletsko zvezo Slovenije, pri čemer sta oba prosilca k
dokumentaciji priložila vse potrebne priloge. Tako so pogoji, ki jih za včlanitev novega
kluba ali društva v zvezo predvideva 11. člen Statuta, izpolnjeni.
Predsednik je Upravnemu odboru v sprejem predlagal še odpis terjatev do članov v višini
848,62 EUR ter natančno predstavil predlagane odpise (Atletska šola Miran Bizjak, ŠD
Brigita Bukovec Ljubljana, AK Dolenjske Toplice).
Razprava:
Janez Aljančič je menil, da je število klubov, ki naj ne bi bili več člani zveze, veliko,
predvsem skrbijo prošnje za izstop. Predsednik je se je strinjal, a menil, da je v primerih,
ki jih predvideva sklep, stanje nepopravljivo. Zveza mora biti korektna tudi do tistih, ki
svoje obveznosti iz naslova članstva v zvezi redno in vestno izpolnjujejo.
Gabrijel Ambrožič je poudaril, da je klube o izključitvi iz zveze potrebno obvestiti, saj ne
bodo več mogli sodelovati v tekmovalnem sistemu zveze.
Andrej Jeriček je menil, da so v primeru izključitve pomembna vprašanja, kaj bo s statusom
atletov, ki so člani teh klubov ter s tekmovanji, ki jih ti klubi organizirajo.
Predlog sklepa št. 74: Upravni odbor s sklepom odobri prošnji Atletska kluba Vežba
Mokronog in Atletskega Kluba Cerklje za včlanitev v Atletsko zvezo Slovenije.
Upravno odbor se je seznanil z dejstvi glede klubov AK Bela Krajina Črnomelj, AK Satler
Kranj, ŠD Brigita Bukovec Ljubljana, ŠD Atletska šola Miran Bizjak Ljubljana, ŠD Corrida
Maribor, ŠRD Fit klub Novo mesto, ŠD Kraški tekači Sežana, AK Rudar Trbovlje in TD Burja
Vipava.
Upravni odbor s tem sklepom ugotavlja, da članstvo v Atletski zvezi Slovenije navedenim
klubom in društvom preneha.

Glasovanje:
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Število članov Upravnega odbor,
ki je glasovalo ZA predlagani sklep

Število članov Upravnega odbor,
ki se je glasovanja o
predlaganjem sklepu VZDRŽALO

Število članov Upravnega odbor,
ki je glasovalo PROTI
predlaganemu sklepu

10

0

1

Predlog sklepa: Upravni odbor sprejema odpis terjatev v višini 848,62 EUR v breme
Atletske zveze Slovenije.
Glasovanje:
Število članov Upravnega odbor,
ki je glasovalo ZA predlagani sklep

Število članov Upravnega odbor,
ki se je glasovanja o
predlaganjem sklepu VZDRŽALO

Število članov Upravnega odbor,
ki je glasovalo PROTI
predlaganemu sklepu

10

0

1



Ad. 6: Disciplinska komisija (informacija), Komisija za registracijo (potrditev
novih članov) in anti-doping komisija (potrditev novega načina organizacije
in sestave)

Člani Upravnega odbora so se seznanili s situacijo glede Disciplinske komisije. Predsednica
komisije ga. Tanja Malovrh se kljub večkratnim pisnim in telefonskim pozivom ne odziva.
Ker je pisarna zveze obveščena o obstoju primerov, ki bi jih morala obravnavati
Disciplinska komisija, je stanje zelo resno, saj lahko primeri tudi zastarajo. Prav tako s
strani Disciplinske komisije zveza ni prejela niti poročila o delovanju za leto 2013 niti plana
dela za leto 2014. Ker Disciplinsko komisijo imenuje skupščina, delovanje komisije pa
koordinira predsednica, je potrebno o nastali situaciji obveščati tudi ostale člane
Disciplinske komisije, ki lahko zagotovijo njeno nemoteno delovanje.
Na 9. seji Upravnega odbora je odstopil predsednik Komisije za anti-doping dr. Tadej
Malovrh. Zaradi službenih obveznosti je v času med sejama odstopil še član komisije g.
Tomaž Božič. V tem času je potekalo iskanje primernih kandidatov za vodjo komisije in
nadomestnega člana, nova so tudi izhodišča organizacije in delovanja komisije. Poslanstvo
komisije se nanaša na preventivno delovanje na področju boja proti dopingu ter na
zagotavljanje celovite podpore glede preventive in osveščenosti na različnih področjih, ki
so povezana z bojem proti dopingu (farmacija, pravo, spremembe pravil, idr.), čemur mora
slediti tudi delitev nalog in organiziranost komisije. Osveščanje o nevarnostih zlorabe
nedovoljenih sredstev v športu, uspešna preventivna dejavnost ter korektno sodelovanje
z vsemi institucijami in deležniki na področju anti-dopinga so med glavnimi cilji prihodnjega
delovanja komisije.
Zaradi zagotovitve nemotenega delovanja Komisije za registracijo se predlaga, da Upravni
odbor razreši dna člana Komisije za registracijo in potrdi dva nova člana navedene komisije.
Ena od glavnih nalog komisije je priprava novele pravil zveze na področju ureditve
registracije in prestopov atletov.
Razprava:
Janez Aljančič je bil zgrožen nad situacijo glede Disciplinske komisije.
Gabrijel Ambrožič je povedal, da je smiselno aktivirati preostale člane komisije, če se
predsednica ne odziva.
Predlog sklepa št. 75: Upravni odbor se je seznanil z nedelovanjem disciplinske
komisije Atletske zveze Slovenije. Upravni odbor nalaga pisarni zveze, da pozorno
spremlja morebitne primere, ki se nanašajo kršitve disciplinskih pravil zveze in o tem
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obvešča vse člane disciplinske komisije. O razmerah se seznani skupščina Atletske zveze
Slovenije.
Glasovanje:
Število članov Upravnega odbor,
ki je glasovalo ZA predlagani sklep

Število članov Upravnega odbor,
ki se je glasovanja o
predlaganjem sklepu VZDRŽALO

Število članov Upravnega odbor,
ki je glasovalo PROTI
predlaganemu sklepu

11

0

0

Predlog sklepa št. 76: Upravni odbor se je seznanil s predlogom nove organiziranosti
Komisije za anti-doping. Upravni odbor potrjuje Aljaža Požesa za predsednika komisije in
mag. Anito Trupej Šturm za članico komisije.
Glasovanje:
Število članov Upravnega odbor,
ki je glasovalo ZA predlagani sklep

Število članov Upravnega odbor,
ki se je glasovanja o
predlaganjem sklepu VZDRŽALO

Število članov Upravnega odbor,
ki je glasovalo PROTI
predlaganemu sklepu

10

0

1

Predlog sklepa št. 77: Upravni odbor iz mesta članov Komisije za registracijo razrešuje
go. Tanjo Malovorh in g. Borisa Mikuža. Upravni odbor za člana Komisije za prestope
imenuje g. Toma Šarfa in g. Luko Steinerja.
Glasovanje:
Število članov Upravnega odbor,
ki je glasovalo ZA predlagani sklep

Število članov Upravnega odbor,
ki se je glasovanja o
predlaganjem sklepu VZDRŽALO

Število članov Upravnega odbor,
ki je glasovalo PROTI
predlaganemu sklepu

9

2

0



Ad. 6: Obvestila

Predsednik je predstavil okvirni predlog datumov sej Upravnega odbora za leto
2014. Člani Upravnega odbora so predlagali, da se predlog vnese v zapisnik.
Zap. št. seje v mandatu
11
12
13
14
15
16

Zap. št. seje v letu
2014
1
2
3
4
5
6

Predvideni datum
Četrtek, 3. april ob 17:00
Sreda, 14. maj ob 17:00
Sreda, 30. julij ob 17:00
Sreda, 10. september ob 17:00
Sreda, 22. oktober ob 17:00
Sreda, 17. december ob 17:00

Predsednik je člane Upravnega odbora seznanil s pismom, ki ga je pred zadnjo
skupščino zveze posredoval predsednik Nadzornega odbora, g. Primož Hainz. Članom
Upravnega odbora je še enkrat predstavil podlago za soglasno sprejete ukrepe, ki jih je
Upravni odbor potrdil na 9. seji. Povzel je tudi, da je bila razrešitev takratnega direktorja,
g. Mikuža, bila opravljena skladno z 2. točko 29. člena Statuta zveze ter utemeljena s strani
predsednika, kar je povezano s predlagano vlogo predsednika glede statusa direktorja
zveze (2. odst. 37. čl. Statuta). Razlogi so navedeni tudi v zapisnikih sej upravnega odbora,
ki so javno objavljeni. Podlaga za imenovanje sekretarja (ne generalnega) ter izvršnega
odbora je v 7. točki 29. člena Statuta Atletske zveze Slovenije (imenovanje začasnih
delovnih teles je določena kot ena izmed nalog Upravnega odbora). Sekretar je enoosebno
delovno telo, izvršni odbor pa kolegijsko delovno telo (5. poglavje in 37. člen Statuta
zveze). Mesto direktorja do nadaljnjega ostaja nezasedeno, akta o sistemizaciji delovnih
mest pa, zaradi števila zaposlencev, Atletska zveza Slovenije ne potrebuje. 7. člen Statuta
Atletske zveze Slovenije določa javnost dela, za kar je bilo poskrbljeno. Vse seje Upravnega
odbora zveze so za javnost praviloma odprte. Javnost dela je bila zagotovljena tudi s
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pošiljanjem sporočila za javnost o sprejetih odločitvah takoj po seji, dan po seji pa je zveza
o tem obvestila tudi svoje člane. Atletska zveza Slovenije prav tako objavlja vse zapisnike
sej na uradni spletni strani takoj potem, ko jih potrdi Upravni odbor.
Razprava:
Gabrijel Ambrožič je vprašal ali se glede na dejansko organiziranost zveze predvideva
sprememba statuta ali pa se bo predvidel čas trajanja, v katerem bo zveza organizirana
na način, kot deluje sedaj. Izvršno odbor po njegovem mnenju ni skladen s Statutom
zveze, zato pričakuje informacijo o ukrepih, ki bodo zagotovili skladnost Izvršnega odbora
s Statutom. Predsednik je povedal, da je trajanje začasnih ukrepov predvideno do najdlje
leta dni in predlaga, da se do sklica redne letne skupščine ohrani trenuten sistem
organizacije. V vmesnem času se razmisli o organiziranosti zveze v prihodnje.
Mag. Aleš Cantarutti odstopil kot član Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije. Pojasnil
je, da je svojo vlogo pri zbiranju sredstev za delovanje videl drugače in izrazil nestrinjanje
z vodenjem zveze. Kljub temu ostaja na razpolago za sodelovanje. Predsednik se je mag.
Cnataruttiju zahvalil za dosedanje delo.
Seja je bila zaključena od 19:10.

Atletska zveza Slovenije
Predsednik
Gregor Benčina
ŽIG

Zapisal:
Sekretar Atletske zveze Slovenije
Luka Steiner
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