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ZAPISNIK
04. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je bila v sredo,
27.03.2013 ob 17.00 uri v prostorih
Atletske zveze Slovenije-konferenčna dvorana, Letališka cesta 33c, 1122
Ljubljana
Prisotni: Gregor Benčina-predsednik AZS, mag. Marjan Hudej,, dr. Boris
Dular, Martin Steiner, Dušan Olaj, Aleš Cantarutti, Gabrijel
Ambrožič, Janez Aljančič, dr. Iztok Ciglarič, dr. Andrej Udovč,
Andrej Jeriček, Marjan Štimec, Dušan Prezelj, Tomo Šarf, Stane
Rozman, Robert Teršek, člani UO AZS
Opravičeno odsotni:
Nadzorni odbor AZS: VojkoArzenšek
Strokovna služba: Boris Mikuž – direktor AZS, Zdravko Peternelj, Davor Damjanić
– strokovna delavca
Računovodstvo – Marina Zupančič – direktorica Zu-ma, Matej

Mlinar – Zu-ma (do

konca druge točke!)

Pričetek seje: ob 17.00 uri
Predsednik AZS Gregor Benčina je po pozdravu vseh prisotnih predlagal naslednji
dnevni red:
Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika 03. seje UO AZS in evidence sklepov 03. seje UO AZS
– Boris Mikuž
2. Finančno poročilo 2012 – ustno poročanje Boris Mikuž
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3. Program AZS za leto 2013 in izhodišča finančnega plana AZS za leto 2013
– Gregor Benčina
4. Analiza nastop reprezentance na evropskem pokalu v metih (Castellon –
ESP) – ustno poročanje Martin Steiner

5. Pobude in predlogi
6. Razno

Na dnevni red ni bilo razprave.
Sklep 18:
UO AZS potrjuje predlagani dnevni red.
1. Potrditev zapisnika 03. seje UO AZS in evidence sklepov 03. seje UO AZS –
Boris Mikuž
Na zapisnik ni bilo pripomb.
Sklep 19:
UO AZS potrjuje zapisnik 3. seje UO AZS in evidence sklepov 3. seje UO
AZS.
2. Finančno poročilo 2012 – ustno poročanje Boris Mikuž
Uvodno obrazložitev je podal Boris Mikuž, ki je potrdil, da je bilo v letu 2012 več
odhodkov kot prihodkov in je tako je rezultat negativen v višini cca 54.000 eur,
kar je bilo predstavljeno na pretekli seji.
Realizacija odhodkov je bila večja na podporo različnih programov, ki pa so bili
vezani na aktivnosti tekmovanja in nagrad. Dodatnih prihodkov ni bilo. Hkrati ni
bilo mogoče črpati vseh sredstev s strani FŠO ter niso bila realizirana vsa
načrtovana sponzorska sredstva.
Marina Zupančič – direktorica računovodstva, ki opravlja storitve za AZS, je
pojasnila, da je bila v zvezi s poslovanjem AZS predpostavka, da bo prišlo do
določenih načrtovanih realizacij, a se je uresničil »najbolj negativen« scenarij.
Revizija je pregledala knjige in ugotovila, da so bila sredstva investirana za
programe.
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Hkrati opozori, da je AZS »VREDNA« 365.000 EUR. (lastni prostori..)

Predsednik AZS Gregor Benčina je povzel razpravo, ki kaže da naj bo leto 2012
»poduk« za poslovanje naprej in se »z zgodovino ne bi ukvarjal«. Splet je bilo
tak, da se je uresničil »negativni scenarij«. Je pa potrebno vse sile in napore
usmeriti v pridobivanje sredstev za naprej, saj nas čaka naporno leto; hkrati pa je
naporno tudi za gospodarstvo, kar ima vpliv tako na javne finance kot na
pridobivanje sponzorjev.
Tudi večina drugih, ki je razpravljala (mag. Marjan Hudej, dr. Dular, dr. Ciglarič,
Šarf ),

je menila, da je »za nazaj velike diskusije« niso potrebne.

Sklep 20:
UO AZS se je seznanil s finančnim poročilom za leto 2012.
3. Program AZS za leto 2013 in izhodišča finančnega plana AZS za leto 2013 –
Gregor Benčina
Predsednik AZS Gregor Benčina je predstavil »Program AZS za leto 2013 in
izhodišča finančnega plana«.
Poudaril je, da je pred nami vsebinsko izjemno zahtevna sezona, ki za seboj
potegne tudi velike finančne obveze.
Vsak sklop ima odgovorno osebo in tako je vzpostavljena kontrola.
Kot nove zamisli predstavi programe-projekte, ki so v nastajanju skupaj s
sponzorji (Telekom, Petrol,..).
Nova je tudi zamisel za »Poslovni klub«, kjer planiramo zbrati dodatna sredstva.
Pod točko 8.0 v programu , je predstavil zamisel, da bi AZS pomagala klubom pri
njihovem delu in aktivnostih.
Hkrati je opozoril, da je plan fleksibilen in ne fiksen. Večja vlaganja so mogoča le
v primeru pridobitve dodatnih sredstev.
Predsednik Strokovnega sveta AZS Martin Steiner je razložil strokovni del

programa in nekatere razlike (vrhunski del pogodba, ostali atleti v obliki konkretnih
priprav).
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Prepričan je, da je podpora namenjena tistim atletom, ki to najbolj potrebujejo in
lahko na tak način spolnijo svoje programe.
V razpravi je bilo izraženo mnenje, da je mogoče deliti le toliko kot imamo. Hkrati
se je potrebno vprašati ali imamo res garantirana vsa sredstva, saj je splošni
gospodarski položaj tak, da je mogoč tudi manjši priliv od načrtovanega.
Predsednik AZS Gregor Benčina je izrazil prepričanje, da je strokovni program
dober in omogoča atletom ustvarjanje dobrih rezultatov.
Hkrati je načrtovano precejšnje zmanjšanje za operativno delo, kar je tudi
usmeritev k racionalizaciji.
Denar želimo bolj pozicionirati na cilju in ne toliko dajati vnaprej.
Hkrati je predsednik AZS seznanil prisotne s pogovori s sponzorji ter povabil vse
prisotne k pridobivanju sredstev za AZS.
V primeru ASICS-a je mogoč dogovor pod določenimi pogoji za 2014-2017, saj
ASICS za 2013 ne želi zagotoviti opreme.
Tako Tomo Šarf kot Aleš Cantarutti sta izrazila mnenje, da bomo morali pridobiti
tudi manjše sponzorje in morda več narediti za prepoznavnost. (Cantarutti).
Dušan Prezelj se je vprašal ali ne bi atlete financirali po kategorizaciji? Sicer pa
se vidi, da so sponzorji paradržavne firme.
In ali je mogoče, da bi AZS sama delala meritve rezultatov kot nekateri drugi?
Predsednik AZS Gregor Benčina je pojasnil, da želimo denar bolj pozicionirati na
cilju in ne toliko dajati vnaprej. Je pa v kolikor obstajajo predlogi način delitve
odprt, zato vabi k predlogom in še enkrat tudi k zbiranju sredstev. Pri čemer je
model nastal na osnovi posvetovanj z različnimi poznavalci v atletiki.
Program vidi kot ambiciozen in smel.
Gabrijel Ambrožič je poudaril, da je delovanje posameznih komisij potrebno v tem
trenutku racionalizirati (stroške znotraj komisij).
Hkrati je opozoril, da je v program potrebno vnesti skrb za infrastrukturo, ki je
naloga TK AZS.
Podrobneje je na vprašanje Prezlja komentiral sistem meritev in tehnološke
zahteve, ki so v atletiki mnogo kompleksnejše kot v drugih športih.

Z veseljem bi podprli konkurenco, vendar le te ni iz preprostega razloga, ker je
potrebno imeti zelo dobro usposobljen kader, ki tega ne more početi voluntersko.
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Orisal je tudi sisteme v drugih državah. (Portugalska-državna podpora nacionalni
zvezi, Hrvaška, Italija, Avstrija, ..)
Janez Aljančič je menil, da je slabost atletike v neudeležbi atletov na tekmovanjih.
Dr. Boris Dular je poudaril, de je prav v sedanjem trenutku potrebno kar se da
usklajeno delovanje, pri čemer je svojo razpravo zaokrožil z mislijo, da »AZS ni
samopostrežba« in da »AZS ne deli pravic«.
Predsednik ZATS Andrej Jeriček je kratko predstavil delo ZATS, pri čemer je
poudaril, da trenerji zberejo tako rekoč vsa sredstva sami. Če pogledamo po tej
plati, se zdi »celo ZAVS bolj pomembna«.
Sklep 21:
UO AZS potrjuje Program AZS za leto 2013 z dodatno vsebino infrastrukture
(pri TK AZS) in delovni predlog finančnega programa za leto 2013.

4. Analiza nastop reprezentance na evropskem pokalu v metih (Castellon –ESP)
– ustno poročanje Martin Steiner
Predsednik Strokovnega sveta AZS Martin Steiner je ocenil nastop na tekmi kot
povprečen. (žal je zaradi bolezni doma ostala Barbara Špilar) Res pa je, da je to
šele začetek sezone od katere pri metalcih pričakujemo izjemno veliko; Primož
Kozmus, Martina Ratej, Barbara Špilar, Jaka Muhar, …so imena od katerih
pričakujemo odmevne rezultate in tudi kolajne.
Sklep 22:
UO AZS se je seznanil z nastopom

na evropskem pokalu v metih (Castellon –

ESP)
5.

Pobude in predlogi

6.

Razno

Boris Mikuž je vse povabil na Skupščino AK Gorica 17.05.2013. Vabilo je prispelo
na AZS, zato je to priložnost, da se člani UO AZS udeležijo Skupščine.
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Gabrijel Ambrožič je predlagal, da bi se člani UO AZS redno udeleževali uradnih
prvenstev AZS, saj s tem damo večjo težo prireditvi, kar je bilo potrjeno kot
pozitivna pobuda.

Ljubljana, 31.03.2013
Zapisal in uredil:
Boris Mikuž
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