Z A P I S N I K:
46. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je bila v sredo, 13. januarja
2016 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,
dr. Andrej Udovč, Stane Rozman, Gabrijel Ambrožič, Janez Aljančič, dr. Boris Dular,
Roman Dobnikar, Dušan Prezelj
Odsotni: Dušan Olaj, Gregor Benčina, Željko Puljić, Marjan Štimec
Zaposleni pisarne Atletske zveze Slovenije: Luka Steiner, Špela Hus, Katja Kustec,
Zdravko Peternelj
Podpredsednik je ugotovil, da je prisotnih 11 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.
M. Hudej je uvodoma pozdravil prisotne in jim zaželel vse najlepše v prihajajočem letu.
Želi si mirnega in uspešnega olimpijskega leta, čigar cilj je stabilizacija delovanja zveze
in slovenske atletike.
Ad. 1
Potrditev dnevnega reda
Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev dnevnega reda 46. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije – M.
Hudej
2. Potrditev zapisnika 41. korespondenčne, 42., 43. korespondenčne, 44.
korespondenčne in 45. korespondenčne seje Upravnega odbora Atletske zveze
Slovenije
3. Poslovanje v letu 2015 (predvideno)
4. Priprava na Skupščino Atletske zveze Slovenije (pregled aktivnosti)
5. Skupščina Združenja atletskih trenerjev Slovenije
6. Umestitev sistema Otroke atletike v strokovno dejavnost zveze (poročilo)
7. Članstvo v Atletski zvezi Slovenije
8. Predlog internega akta: sistematizacija Atletske zveze Slovenije
9. Novela Statuta Atletske zveze Slovenije
10. Poslovni prostori Atletske zveze Slovenije
11. Razpis za izbiro ponudnika meritve časov in obdelave podatkov
12. Razno: predlogi in pobude članov
a. Informacija o organizaciji dveh dvoranskih tekmovanj
b. Stanje glede prenove tekmovalnega sistema
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 209: 11 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI.
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Sklep št. 209: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje predlagani dnevni red
46. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.
Ad. 2
Potrditev zapisnika 41. korespondenčne, 42., 43. korespondenčne, 44.
korespondenčne in 45. korespondenčne seje Upravnega odbora Atletske zveze
Slovenije
Člani na poslane zapisnike prejšnjih sej niso imeli pripomb.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 210: 11 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI.
Sklep št. 210: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje zapisnike 41.
korespondenčne, 42., 43. korespondenčne, 44. korespondenčne in 45. korespondenčne
seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije
Ad. 3
Pregled poslovanja in projekcija leta 2015
Dr. M. Hudej je obrazložil, da uradno pisno gradivo za to točko dnevnega reda še ni
dokončno, saj se pripravlja zaključni račun. V letu 2015 se je zgodilo več dogodkov, ki so
negativno vplivali na finančni izkaz ob koncu leta. Atletska zveza Slovenije bo leto
predvidoma končala s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 2.574,08 EUR.
Izpostavil je, da gre za predvidene podatke, ki ne bodo dokončni preden se ne bo zgodil
zaključni sestanek z računovodstvom in primopredaja poslov po januarski skupščini.
Glede na sodelovanje pri aktivnostih, povezanih s poslovanjem v letu 2015 meni, da leto
2016 lahko začnemo s korektno ugotovljenim dejanskim stanjem in ga uspešno
izpeljemo.
L. Steiner je dodal in se strinjal z izraženim mnenjem podpredsednika, da je priprava na
dokončanje bilance za leto 2015 zaradi bližajoče se Skupščine ena izmed prioritet. V
kratkem bo narejena in dokončana bilanca za leto 2015, ki bo oddana na AJPES, po
sestanku z računovodstvom in primopredaji bodo člani Upravnega odbora prejeli tudi
komentar po stroškovnih mestih. Pričakovan presežek prihodkov nad odhodki
predpostavlja odpis opreme v višini četrtine zalog. V izid so vračunani vsi upoštevni
stroški za leto 2015. Ponovno izpostavlja vprašanje likvidnosti, ki ostaja slabše rešeno že
več let. Nekateri ukrepi glede prispevka k nakupu TV pravic, sofinanciranja dogodka
Balkanation in odstopu od dela pogodbe o zaposlitvi pomenijo pribl. 35.000 EUR
zmanjšane stroške. V letu 2016 ne bo več stroška odplačevanja kredita, ki je bil najet za
nakup nepremičnine, riziko ostaja glede dela nepremičnine, ki ni v lasti zveze.
R. Dobnikar je vprašal, če bodo vse obveznosti do države poravnane. L. Steiner je
odgovori da so, z dobavitelji pa se individualno pogovarjamo za uskladitve plačil
obveznosti.
D. Prezelj je povedal, da je gre zahvala rezervnemu skladu, da so se lahko pokrile vse
napake letošnjega leta. Dodal je še, da bi bilo pohvalno, če bi takšne prihodke lahko imeli
tudi brez organizacije kongresa, torej z dodatnimi komercialnimi viri.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 211: 11 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI.
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Sklep št. 211: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s predvidenim
poslovanjem za leto 2015. Vsa dodatna gradiva bodo posredovana do naslednjega tedna.
Ad. 4
Razpis Skupščine Atletske zveze Slovenije
Člani Upravnega odbora so se ponovno seznanili s potekom priprav in ravnanji glede
redne skupščine, ki bo 20. januarja 2016. Upravni odpor na zadnji korespondenčni seji
potrjeval gradivo za Skupščino Atletske zveze Slovenije. Na predsednike klubov so bila
zaradi večanja legitimnosti in kredibilnosti po pošti poslana lastnoročno podpisana in
ožigosana vabila. Člani Upravnega odbora so se strinjali v želji po čim številčnejši
udeležbi članov zveze na Skupščini.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 212: 11 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI.
Sklep št. 212: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s potekom
postopka glede Skupščine Atletske zveze Slovenije.
Ad. 5
Kongres in Skupščina Združenja atletskih trenerjev Slovenije (poročilo)
A. Jeriček je podal poročilo s kongresa Združenja atletskih trenerjev Slovenije, katerega
se je udeležilo 218 trenerjev. Operativna priprava kongresa je potekala v turbulentnem
obdobju, kar je oteževalo delovanje. Potekala je vsakoletna Skupščina Združenja
atletskih trenerjev Slovenije, prvič pa so bile izvedene tudi okrogle mize, da se aktualna
problematika obravnava na okroglih mizah in ne na Skupščini sami. Okrogle mize bodo
organizirane tudi tekom leta. Ena izmed pogosteje obravnavanih tem je bilo revidiranje
programa za usposabljanje I. stopnje – vaditelj atletike. Usposabljanje se prilagaja
programu IAAF. Program mora biti prilagojen tudi novemu Zakonu o športu. Podal je tudi
povzetke vseh treh okroglih miz.
L. Steiner je povedal, da so trenerji najbolj stabilen element celotnega atletskega
sistema. V okviru pisarne si moramo prizadevati, da bodo revidirana usposabljanja
kvalitetna. Pisarna bo v prihodnje pomagala pri večji komunikaciji in pridobivanju
predavateljev. Na novi strani Atletske zveze Slovenije bo del namenjen tudi trenerjem,
kjer bodo članom združenja na voljo informacije, ki se nanašajo na njihovo delovanje.
M. Steiner je podal predlog, da naj koledar sestavljajo Strokovni svet Atletske zveze
Slovenije, trenerji in Tekmovalna komisija hkrati, namesto da te tri skupine delujejo
nepovezano. Dr. M. Hudej je menil, da naj bo za ta namen formirana delovna skupina.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 213: 11 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI.
Sklep št. 213: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s poročilom poteku
Skupščine Združenja atletskih trenerjev Slovenije.
Ad. 6
Umestitev sistema Otroke atletike v strokovno dejavnost zveze (poročilo)
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M. Steiner je podal povzetek in zaključke zadnje seje Strokovnega sveta. Dodal je, da je
jutri seja Strokovnega sveta, kjer se bo pričelo usklajevanje dokumenta »Atletika 2016«.
Na sejo povabljen tudi predstavnik atletov, da pri usklajevanju sodelujejo atleti že od
začetka. Pogodbe atletom morajo biti izplačane čim prej, pri čemer morajo biti ustrezno
umeščene v likvidnostni plan. v letni plan plačil.
Projekt Otroška atletika, ki ga vodi
Z. Peternelj, je pomembno vključen tudi v
kandidaturo Atletske zveze Slovenije za sredstva na razpisu Fundacije za šport.
Z. Peternelj je povedal, da so bili na seji Strokovnega sveta sprejeti konkretnimi predlogi
načrta nakupa kompletov za izvajanje vadbe Otroške atletike. Dodal je, da je projekt
»Atletika brez meja« potekal vse dokler je zveza projekt finančno podpirala. S koncem
podpore je bilo tudi konec projekta. M. Steiner je povedal, da je s strani izvajalca bil
podan predlog nakupa kompletov, a da jih Strokovni svet kot zavezujoče ni mogel
sprejeti. Zaključki, katere je sprejel Strokovni svet, so bili sprejeti v smer priporočila in
optimalne organiziranosti. Z. Peternelj se ni strinjal s povedanim in poudaril, da so bili
sprejeti konkretni sklepi. Cena kompletov je odvisna od števila nabavljenih kompletov.
Cena štirih kompletov, vključno z davkom in prevozom, je 5.500 EUR. M. Steiner je
poudaril, da podpira nakup kompletov, ampak v skladu s finančnimi zmožnostmi, planom
in sklepom Upravnega odbora.
L. Steiner je povedal, da na seji Strokovnega sveta ni bil prisoten, a da je projekt otroške
atletike vedno prepoznan in pripoznan s strani najvišjih organov Atletske zveze Slovenije
kot zelo pomemben zato mu zveza namenja veliko pozornost. Nenazadnje je zveza
projekt začela izvajati v letu 2015.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 201: 11 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI.
Sklep št. 214: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s pričetkom
priprave plana Strokovnega sveta za leto 2016 in pogovorom s predstavniki Združenja
atletov.
Sklep št. 215: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s predlogom
dnevnega reda januarske seje Strokovnega sveta.
Sklep št. 216: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil z umestitvijo
projekta Otroška atletika v strokovno dejavnost Atletske zveze Slovenije. Pisarna se
maksimalno angažira pri pridobivanju dodatnih sredstev za projekt.
Ad. 7
Članstvo v Atletski zvezi Slovenije
L. Steiner je podal povzetek korespondence z B. Vimpolšek glede včlanitve Športnega
društva Posavje v Atletsko zvezo Slovenije. L. Steiner mu je podal predlog, da se včlani v
klub, ki je že član Atletske zveze Slovenije. Ker Statut zveze individualnega članstva ne
pozna, društvo pa ne izpolnjuje osnovnih pogojev za članstvo, je tema točka dnevnega
reda seje Upravnega odbora.
J. Aljančič je povedal, da anarhije pri članstvu ne smemo dovoliti, s čimer so se člani
Upravnega odbora strinjali.
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Glasovanje o predlaganem sklepu št. 217: 11 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI.
Sklep št. 217: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s povzetkom
korespondence s Športnim društvom Posavje. Upravni odbor ugotavlja, da mora subjekt,
ki želi postati član Atletske zveze Slovenije, izpolnjevati pogoje, ki jih predpisuje veljavni
Statut.
Ad. 8
Predlog internega akta: sistematizacija Atletske zveze Slovenije
Dr. B. Dular je podal ključne razlike med obstoječo sistematizacijo in predlogom
sistematizacije, ki je bil poslan kot gradivo seje.
D. Prezelj je vprašal čemu niso določene smeri študija pri delovnih mestih. Dr. Dular je
obrazložil, da je smer študija povezana s področjem, še bolj pa so s tem povezane
delovne izkušnje.
Z. Peternelj je dodal, da je del strokovnega področja (šolska in otroška atletika) še vedno
pisana na strokovnega delavca za tehnično področje, namesto na strokovnega delavca za
strokovno področje. L. Steiner je pojasnil, da to področje trenutno zelo uspešno pokriva
Z. Peternelj in se sprememba ni delala zaradi uspešnosti.
Dr. Hudej je pojasnil, da se bo interni akt dopolnjeval glede na dejanske potrebe
operativnega delovanja zveze.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 218: 11 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI.
Sklep št. 218: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s predlogom in
potrjuje interni akt Sistematizacije Atletske zveze Slovenije. Akt prične veljati s
sprejemom tega sklepa.
Ad. 9
Novela Statuta Atletske zveze Slovenije – osnutek
Dr. B. Dular je pojasnil glavne razlike med obstoječim Statutom in predlogom novele, ki
je bila poslana skupaj z gradivom. Poudarja, da mora biti predlog Statuta še ta teden
poslan na klube, da se lahko začne razprava.
Člani so podali svoje pripombe na obravnavan predlog novele. Svoje predloge bodo
poslali v pisarno najkasneje do petka do 15:00 ure.
L. Steiner je obrazložil, da je bilo Upravnemu odboru po sklepu aprilske Skupščine
naložena naloga priprave predloga novele Statuta.
J. Aljančič je dodal, da je zveza premalo agresivna pri ohranjanju neaktivnega članstva.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 219: 11 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI.
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Sklep št. 219: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil z osnutkom novele
Statuta Atletske zveze Slovenije. Upravni odbor nalaga pisarni, da osnutek predloga
Statuta takoj pošlje v obravnavo članom Atletske zveze Slovenije. Obravnava bo trajala
do 29. februarja 2016.
Ad. 10
Poslovni prostori Atletske zveze Slovenije – pregled aktivnosti
Dr. M. Hudej je podal povzetek poslanega gradiva, da mora Atletska zveza Slovenije za
preostanek prostorov plačati polno ceno ali pa se izseliti. L. Steiner je dodal še
informacijo, da je Mestna občina Ljubljana za rok plačila 51.000 EUR določila 15. januar
2016, medtem ko bo sprememba lastništva med MOL in Gradisom skupina G d.o.o.
urejena 19. januarja 2016.
G. Ambrožič je povedal, da smo za nastalo situacijo krivi samo, saj smo po navodilu
prejšnjega predsednika prenehali s plačevanjem najemnine. Meni, da moramo MOL
pokazati interes, da želimo te prostore kupiti.
S. Rozman je dodal, da je situacija problematična tudi za MOL, saj cenitev ni bila
opravljena profesionalno.
L. Steiner je podal sledeča dejstva. Najemnina je bila v preteklosti plačana Gradisu
skupini G in ne MOL. Plačila so se prenehala po tem, ko se je izkazalo, da za najem teh
prostorov ni sklenjene pogodbe. Direktor si je prizadeval pridobiti pogodbo, a neuspešno.
Dodatno je prosil za urejanje ustrezne dokumentacije, povezane z zasedanjem tega dela
prostorov. Po prenehanju plačevanja nismo bili pozvani k plačilu. Atletska zveza Slovenije
si zadnje tri leta aktivno prizadeva, da bi pridobili še preostanek prostorov in bi bili
prostori tudi z vidika geodetske uprave celota. Direktor je bil na zadnjem sestanku na
Oddelku za ravnanje z nepremičninami pri Mestni občina Ljubljana decembra 2015.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 220: 11 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI.
Sklep št. 220: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil z aktivnostmi,
povezanimi s pridobitvijo preostalega dela poslovnih prostorov Atletske zveze Slovenije.
Ad. 11
Razpis za izbiro ponudnika meritve časov in obdelave podatkov – poročanje
komisije za odpiranje prispelih ponudb
L. Steiner je podal povzetek poteka izbire ponudnika za meritve časov in obdelavo
podatkov. Na zvezo sta bili poslani dve ponudbi, obe s popolno ponudbo. Komisija je za
del razpisa, ki se nanaša na stadionsko atletiko, izbrala podjetje Timing Ljubljana.
Dodatno se razpis za del, ki se nanaša na izven-stadionsko atletiko (kros in dva cestna
teka) ponovi.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 221: 11 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI.
Sklep št. 221: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s poročilom
Komisije za odpiranje prispelih ponudb in o izbiri ponudnika za meritve časov in obdelavo
podatkov.
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Ad. 12
Razno: predlogi in pobude članov
G. Ambrožič je povedal, da sta po koledarski borzi ostali nepodeljeni dve tekmovanji. Ena
je bila podeljena danes (Atletsko društvo Štajerska bo v Celju organiziralo državno
prvenstvo v dvorani za pionirje U16), nepodeljeno ostaja še državno prvenstvo v dvorani
za starejše mladince. Predlog je, da se tekmovanje izvede istočasno z državnim
prvenstvom za člane, ki bo 20. februarja v Celju.
L. Steiner je pri članih Upravnega odbora preveril informacijo, vezano na predlog
spremembe tekmovalnega sistema mladih, če se medalje za vsako starostno kategorijo
podeljujejo že v tekmovalni sezoni 2016. G. Ambrožič je odgovoril, da bo sestanek na to
temo še opravljen, zadeva pa bo takrat obravnavana.
Seja je bila zaključena ob 20:00.
Atletska zveza Slovenije
dr. Marjan Hudej
podpredsednik
ŽIG
Zapisala:
Špela Hus
Luka Steiner
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