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Predsednik je prisotne na seji uvodoma pozdravil in povedal, da je seja namenjena temu,
da se člani Upravnega odbora seznanijo z aktivnostmi, ki potekajo na zvezi.
Strokovni sodelavec zveze Zdravko Peternelj je podal pripombo na zapisnik 9. seje
Upravnega odbora z dne 24. 10. 2013, ki na strani 3 navaja, da se je masa za plače na
zvezi v letu 2012 povečala. Povedal je, da se je njegova plača zmanjšala oziroma je ostala
nespremenjena, kar potrjujejo plačilne liste, ki jih je prejel, zato se mu navedba v zapisniku
ne zdi korektna. Dušan Prezelj je povedal, da se ugotovitev nanaša na celotno maso plač
in ne nujno na plačo posameznika, Janez Aljančič pa je opozoril, da je potrebno biti pri
navajanjih podatkov v prihodnje karseda natančen in previden. Ker je zapisnik 9. seje
Upravni odbor že potrdil, se vsebina pripombe vnese v uvodne zabeležke zapisnika 12.
seje.


Ad. 1: Potrditev zapisnika 11. seje

Gabrijel Ambrožič je podal naslednje pripombe na zapisnik 11. seje: na 3. strani zapisnika
se izrecno napiše, da je delo Tekmovalne komisije samostojno in skladno s Statutom, na
4. strani se zabeleži, da mora biti vzorčenje in postopek pri odvzemu vzorcev za kontrolo
dopinga skladno s Pravili za atletska tekmovanja, pod točko razno na 9. strani pa se zapiše
mnenje, da je Izvršni odbor zveze neskladen s Statutom ter vprašanje, ki ga je naslovil na
predsednika glede nameravanih ukrepov, ki bi zagotovili skladnost Izvršnega odbora s
Statutom.
Predlog sklepa št. 69: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje zapisnik 11. seje
ter predlagane dopolnitve zapisnika.
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Ad. 2: Pregled dela Atletske zveze Slovenije

Predsednik je podrobneje opisal delovanje zveze na področju marketinga in medijev, kjer
si zveza prizadeva k proaktivnemu delovanju. Z Radiotelevizijo Slovenija se je zveza
uspešno dogovorila za Vrnitev atletike na televizijo, saj bo na drugem programu Televizije
Slovenija v letu 2014 prenos petih mitingov Diamantne lige, prav tako bo velenjski atletski
miting prikazan v posnetku dan po dogodku. Z namenom ažurnega in podrobnejšega
informiranja javnosti o atletiki, je zveza pričela z izdajanjem newsletter-ja, ki izide redno
na vsakih 14 dni. Bazo prejemnikov newsletter-ja, ki je nastala iz obstoječih kontaktov
različnih ciljnih javnosti, zveza dnevno povečuje. Zveza je aktivnejša tudi na socialnih
omrežjih, kjer zveza samo na socialnem omrežju Facebook v obdobju med obema sejama
beleži več kot 100-odstotno povečanje števila sledilcev. Poleti bo ponovno izšla prva
letošnja številka revije Atletika z osveženo podobo in vsebino, ki bo pokrivala vsa področja
atletike, letos so predvidene štiri številke revije. Predsednik je vse zainteresirane povabil,
da prispevajo k nastajanju revije. Glavni cilj, ki ga zveza zasleduje z različnimi aktivnostmi
na področju medijev in marketinga je usmerjen k povečanju prepoznavnosti atletike.
Izpostavljen je bil primer dobre prakse in sodelovanja z novim partnerjem zveze BMW
Slovenija na skupnem projektu BMW Race to Berlin. Inovativni koncept pomeni vstop
Atletske zveze Slovenije na področje rekreacije ter se bo zaključil z dogodkom in
rekreativnim tekom, ki bo septembra v ljubljanskem BTC City-ju. Del projekta je tudi
tekaška akademija za managerje, katere namen je med drugim tudi pridobivanje novih
sponzorjev in partnerjev zveze.
Predsednik Strokovnega sveta Martin Steiner je povzel dogajanje na področju vrhunske in
tekmovalne atletike. Podpisane so bile tripartitne pogodbe z atleti, trenerji in klubi, ki so
bile usklajene tudi s predstavniki Sveta atletov Slovenije. Izplačan je bil prvi obrok zneska,
ki ga predvidevajo pogodbe. Na dogodku ob podpisu pogodb z atleti je bilo prisotnih 25
predstavnikov medijev, kar je razveseljujoče in rekordno visoko število na tovrstnih
dogodkih, ki jih organizira zveza. Zaenkrat trenažni procesi atletov pogodbenikov potekajo
skladno z načrti, na prvomajskih pripravah Atletske zveze Slovenije, ki zveza tudi deloma
finančno podpira, je bilo prisotnih več kot 400 atletinj in atletov, priprave so bile obogatene
z dodatnimi strokovnimi in izobraževalnimi vsebinami ter s predstavitvami dobrih praks.
Martina Ratej je z odličnim rezultatom dosegla prvo slovensko zmago na mitingih
Diamantne lige, najelitnejši svetovni seriji atletskih mitingov. Novica je spodbudna za
zvezo in za vse slovenske atlete, zato Martini Ratej in trenerju Andreju Hajnšku iskreno
čestita.
Na področju otroške atletike je bil predstavljen povzetek analize delovanja predstavnikov,
ki delujejo na področju Nacionalnih panožnih športnih šol (NPŠŠ). Analiza je bila
pripravljena na podlagi vprašalnika ter skupnega sestanka. Namen analize je pridobiti
celovitejši pregled nad delovanjem predstavnikov NPŠŠ in regijskih posebnosti ter
optimizirati prihodnje delovanje in učinke tega projekta. Potekajo priprave na ponovno
oživitev projekta Atletike brez meja, ki je usmerjen v starostno skupino najmlajših. Atletiko
brez meja bodo sestavljali dogodki na ravni regij in skupna zaključna prireditev. Projekt je
odlična priložnost za vključevanje otrok in mladih v šport, kar je pozitivno tudi za klube, ki
bi morali izziv sprejeti, je povedal Dušan Prezelj.
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Področje rekreacije je zaznamovalo lansiranje že omenjenega projekta BMW Race to Berlin.
Gre za inovativno partnerstvo, ki v projekt povezuje štiri prepoznavne rekreativne
dogodke, zaključni dogodek pa bo organizirala zveza septembra v BTC City-ju (gre za
rekreativni dogodek, na katerem je udeležba brezplačna, število udeležencev pa je
omejeno na 2.000). Osem ljudi, ki bo sodelovalo na projektu, bo prejelo vabilo za udeležbo
na maratonu v Berlinu. Del projekta je tudi izvedba tekaške akademije za predstavnike iz
poslovnega in političnega segmenta, to pa je pomembno tudi zaradi boljše prepoznavnosti
atletike v krogih potencialnih novih partnerjev zveze. Predsednik je povedal, da ga veseli,
da se je nov partner BMW Slovenija pozitivno odzval na komercialni predlog za
sodelovanje, ki ga je podala zveza, vstop zveze na področje rekreacije pa je bil pozitivno
sprejet tudi med tekači in med organizatorji.
Tekmovalna sezona na prostem se je že pričela, zveza pa na tem področju v letu 2014
načrtuje 2 vrhunska dogodka: 19. EA Classic mednarodni atletski miting v 1. julija v
Velenju in premierno izvedbo ekipnega tekmovanja Balkanation, ki bo 20. septembra v
Ljubljani. Balkanation je ekipno atletsko tekmovanje, kjer bo nastopilo 8 reprezentanc,
katere bodo sestavljali atletinje in atleti iz držav članic Balkanske atletske zveze ABAF. S
Timing-om Ljubljana je sklenjen sporazum o izvajanju storitev meritev in obdelave
podatkov na tekmovanjih, ki so del sistema tekmovan zveze, za obdobje dveh let, z
namenom optimizacije stroškov ter sodelovanja in tudi z namenom izogiba težavam, ki so
se v določenih primerih pojavljale lani.
Predsednik zveze je podal še nekaj informacij o spodaj navedenih temah in nato odprl
razpravo o sugestijah, kako v prihodnje izboljšati delovanje zveze.
Zveza je na neformalnem srečanju gostila nekdanje vrhunske atlete z namenom, da jih
povabi k sodelovanju pri delu zveze v najširšem smislu. Ob dobrem odzivu je izrazil
prepričanje, da gre za novo sinergijo, ki po pozitivno vplivala na delovanje zveze.
Sodelovanje med Atletsko zvezo Slovenije in Olimpijskim komitejem Slovenije je dobilo
nov zagon, saj bosta partnerja v prihodnjih mesecih pregledala nove skupne interese in
možnosti sodelovanja na področjih vrhunske atletike in rekreativnega športa.
Predsednik je podal strnjeno poročilo iz izrednega kongresa Balkanske atletske zveze
(ABAF), kjer je bil potrjen koledar tekmovanj ABAF, razprava je potekala o predlogih za
promocijo atletike. Atletska zveza Slovenije je kot aktivni partner pridobila organizacijo
kongresa ABAF, ki bo 20. septembra v Ljubljani. Kongresa se bodo udeležila vodstva 15
nacionalnih atletskih zveze, ki so članice ABAF.
Izvedene so bile aktivnosti glede organizacije sestanka pri županu Mestne občine Ljubljana
(MOL) na temo atletike. Zaplet z zemljiščem, na katerem je zgrajen stadion v Šiški, se
počasi rešuje, kar pomeni korak k izpolnjenem pogoju za investicije v objekt. Zmerni cilj
je, da bo do leta 2020 zgrajena atletska dvorana, pri dosegi tega cilja bo imela zveza tudi
podporo MOL.
Razprava:
Andrej Jeriček je povedal, da je že na zadnji seji Upravnega odbora izpostavil, da bi moralo
biti informiranje ljudi »na terenu« o delovanju zveze boljše, zato na to problematiko še
enkrat opozarja. Verjame, da bo se bo s predstavljenimi ukrepi situacija izboljšala,
predvsem pa bo potrebno še več komunicirati glede samega dela trenerjev na terenu.
Namreč, pomanjkanje informacij povzroča nepotrebno slabo voljo, temu pa se je moč
izogniti. Za namen izboljšanja tega položaja je predlagal, da se organizira sestanek s
skrbnikov Zveze atletskih trenerjev Slovenije Davorinom Damjanićem in sekretarjem
zveze. Nadalje je izpostavil vprašanje Mednarodne atletske lige, če ta projekt še obstaja.
Aktivnost zveze v okviru Balkanske atletske zveze (ABAF) je označil za pozitivno, saj je to
dodatna možnost za nastop atletov v mednarodni konkurenci, ki je primerno kakovostna.
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Prijave na tekmovanja ABAF so prepuščena posameznikom, na tem področju pa bi bilo
dobro, če bi bila aktivnost zveze večja.
Predsednik je spomnil, da je zveza članica ABAF postala lansko leto ravno z namenom, ker
je v tem prepoznala svojo priložnost. Dogovorjeno pa je bilo, da bo vključevanje v sistem
tekmovanj ABAF potekalo postopoma. Povedal je tudi, da s strani atletov, z izjemo
dvoranskega prvenstva, za tekmovanja v okviru ABAF ni bilo zaznati večjega interesa za
nastopanje. Z željo po povečanju interesa za sodelovanje atletov na tekmovanjih ABAF si
zveza prizadeva, da bi bile uvrstitve dosežene na teh tekmovanjih upoštevne tudi za sistem
kategorizacije športnikov.
Martin Steiner se je strinjal, da je potrebno bit pri obveščanju in komuniciranju proaktiven.
Glede Mednarodne atletske lige je menil, da je zastoju projekta botrovala kombinacija
različnih negativnih dejavnikov, pri čemer pa tudi trenerji niso najbolj optimalno opravili
svoje vloge, razpravljavci pa so se strinjali, da je bila ena od težav MAL tudi slabša udeležba
slovenskih atletov na tekmovanjih. Glede sistema prijav in organizacije odprav na
tekmovanja ABAF je povedal, da je to temo obravnaval tudi Strokovni svet, ki je prejel
natančno informacijo glede trenutno veljavnega sistema. Ta predvideva, da ABAF krije
stroške bivanja za atlete, ostale stroške, povezane z nastopom pa za sedaj krije udeleženec
sam, zveza pa v primeru večje odprave zagotovi še vodjo poti. Potrebno je biti pozoren na
prekrivanja v koledarju med tekmovanju, ki so del sistema tekmovanj zveze in tekmovanji
ABAF. Gabrijel Ambrožič se je strinjal, da je potrebno pri koledarju paziti na domača
tekmovanja, cilj pa je uskladiti optimalno kombinacijo domačih in mednarodnih tekmovanj.
Gabrijel Ambrožič je povedal, da je Tekmovalna komisija obravnavala opredelitev
reprezentančnega nastopa. Sklenili so, da v primerih, ko pristojni organ oz. delovno telo
zveze ne opravi selekcije reprezentance za nastop po določenih kriterijih, ne gre za
reprezentančni nastop. Dilema je pomembna, saj je n.pr. nastopajoči na tekmovanju ABAF
v rezultatih voden pod oznako države, zato mora po mnenju razpravljavca do tega
vprašanje stališče zavzeti tudi Upravni odbor. Martin Steiner je izrazil strinjanje s sklepom
Tekmovalne komisije glede opredelitve reprezentančnega nastopa. Tomo Šarf in Janez
Aljančič sta opozorila na vpliv formalnih opredelitev na področje kategorizacije in na
primerno komuniciranje glede navedenih vprašanj.
Jan Žumer je opozoril na nekatere kritike, ki so se v lanskem letu nanašale na delo merilne
ekipe Timing-a Ljubljana. Te so bile uperjene predvsem v zamude, neustrezno pripravljene
ekipe, ki so izvajale meritve in v startne bloke. Dr. Marjan Hudej je izrazil presenečenje
nad podanimi informacijami, hkrati pa izrazil prepričanje, da Tekmovalna komisija
strokovno in proaktivno spremlja delo merilne ekipe in s tem bistveno pripomore k odpravi
napak, ki se pri delu lahko zgodijo in h kakovostni izvedbi storitev meritev in obdelave
podatkov. Gabrijel Ambrožič je dejal, da gre pri navedenih kritikah za splošno oceno in jo
je zaradi tega težko komentirati, velikokrat težave nastanejo tudi zaradi organizatorjev.
Sicer pa je zadovoljen, da imamo v Sloveniji merilno ekipo kot je Timing Ljubljana, ki je
sposobna zagotoviti solidno storitev in hkrati skrbi za tehnološki napredek na tem področju,
zadnji je bil napravljen z nakupom nove startne pištole. Povedal je, da je Tekmovalna
komisija v lanskem letu imela tri sestanke s predstavniki Timing-a Ljubljana z namenom,
da se pomanjkljivosti sproti rešujejo. Predsednik je predlagal, da se v primeru težav v
prihodnje nemudoma naslovi dopis z opisom težave na Tekmovalno komisijo, Gabrijel
Ambrožič pa je dodal, da je na tekmovanju prisoten tudi delegat zveze in glavni sodniki,
katerim se morajo težave nemudoma sporočiti. Predsednik je izrazil željo in prepričanje,
da bo prihodnje sodelovanje s Timig-om Ljubljana dobro.
Dr. Andrej Udovč je povedal, da je potrebno čim prej določiti, kdo bo prevzel tekmovalni
del organizacije projekta Balkanation, saj je potrebno začeti pogovore z upravljavcem
ljubljanskega stadiona v Šiški, ki je v zelo slabem stanju. Gabrijel Ambrožič je dodal, da je
Tekmovalna komisija vsem klubom poslal poziv za obnovitev stadiona, opravljen pa bo tudi
ponoven pregled vseh atletskih objektov v Sloveniji. Stadion v Šiški pa je bil že ob
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pregledu, ki je bil opravljen pred dvema letoma, v zelo slabem stanju. Predsednik je povzel,
da je potrebno z vsemi deležniki preveriti, če je na objektu v Ljubljani tekmovanje mogoče
izvesti, sicer je potrebno poiskati ustrezno alternativno rešitev.
Jan Žumer je izpostavil zastarelost in neustreznost Pravilnika o registraciji, Gabrijel
Ambrožič se je strinjal s pripombo in dodal, da pravilnik in razpisi v določenih delih nista
skladna. Zaradi navedenega se bo sestala Komisija za registracijo in zadevo preverila.
Dušan Prezelj se je strinjal, da je pravilnik zastarel, poudaril pa je, da morajo biti razpisi
skladni s veljavnimi pravilniki zveze.
Janez Aljančič je izrazil nezadovoljstvo nad razpravo na seji Upravnega odbora, ker meni,
da bi se veliko od danes navedenih težav moralo reševati v okviru delovnih teles in združenj
na zvezi, razprava bi lahko nakazovala, da ta ne delujejo dobro. Sicer se strinja, da je
potrebno o določenih težavah seznaniti tudi Upravni odbor, a raven za operativno reševanje
teh vprašanj je primernejša v okviru zgoraj navedenih institucij znotraj zveze. Predsednik
zveze se je strinjal z mnenjem in dodal, da je narava tokratne seje specifična in zato je
takšna tudi razprava. Andrej Jeriček je menil, da je namen danes podanih informacij
pozitiven, ter da v primeru nedejavnosti komisij, predstavniki teh v Upravnem odboru ne
bi imeli o čem poročati. Dr. Marjan Hudej je menil, da je potrebno iz vsake razprave izluščiti
najpomembnejše ugotovitve ter tem posvetiti tudi največjo pozornost pri planiranju
operativnega delovanja.
Seja je bila zaključena od 18:20.
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