Zapisnik 15. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije

Z A P I S N I K 15. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je bila dne 01.
oktobra 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,
dr. Boris Dular, Andrej Jeriček, Dušan Prezelj, , Martin Steiner, Tomo Šarf, Marjan
Štimec, dr. Andrej Udovč – člani Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, Jan Žumer
Odsotni:
Dr. Marjan Hudej – podpredsednik Atletske zveze Slovenije, Roman Dobnikar, Primož
Kozmus, Dušan Olaj, Stane Rozman – člani Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije


Predlog dnevnega reda

1.
2.
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5.

Pregled zapisnika 14. seje
Pregled poslovanja ob polletju
Poročilo o poteku tekmovalne sezone 2014 in prihodnja tekmovanja (M. Steiner)
Poročilo o projektih v okviru atletskega konca tedna (L. Steiner)
Predlog vključitve ultramaratonskega združenja v Atletsko zvezo Slovenije (L.
Steiner)
6. Obvestila


Ad. 1: Pregled zapisnika 14. seje

Člani Upravnega odbora niso podali pripomb na zapisnik 14. seje, izvedeni so bili
redakcijski popravki.
Predlog sklepa št. 87: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje zapisnik 14. seje
Upravnega odbora.
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: Pregled poslovanja ob polletju

Predsednik Gregor Benčina in sekretar Luka Steiner sta predstavila poslovanje zveze v
prvih šestih mesecih, ki je bilo skladno s planom. Poraba na določenih postavkah je
skladna s potekom tekmovalne sezone. Sicer se poraba sproti spremlja, ustrezno pa se
razmejujejo tudi posamezne planske postavke in stroškovna mesta.
Razprava:
Dr. Boris Dular je vprašal plan glede prihodkovne postavke EA, OKS ABAF, kjer je bilo
pojasnjeno, da realizacija lahko niha v različnih delih sezone, odvisna pa je tudi od drugih
dejavnikov (n.pr. cene prenočišč), pri čemer so prihodki in odhodki, ki so povezani s to
postavko, v korelaciji. Predsednik je pojasnil, da pogodba z glavnim sponzorjem
predvideva mesečne prilive. Pojasnjeno je bilo, da je realizacija prihodkov in odhodkov
povezana, kar se bo odražalo tudi v končni realizaciji. Na vprašanje Andreja Jerička je
bilo podano pojasnilo, da sistem meritev ne poteka preko zveze, zato na teh postavkah
ne bo ne stroškov in tudi ne prihodkov. Koncept poslovnega kluba prestavlja vstop v svet
atletike in je namenjen pridobivanju novih partnerjev v atletiko. Realizacija stroškov na
postavki poslovni klub je odvisna od realizacije prihodkov, kjer se letos predvideva
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5.000,00 EUR stroškov ter 10.000,00 EUR prihodkov. Postavka glede opreme bo ustrezna
glede na sklenitev nove pogodbe z opremljevalcem JOMA. Martin Steiner je povedal, da
so vsi povabljeni k sodelovanju pri zbiranju partnerjev in sredstev, vabilo je podprl tudi
predsednik.
Predlog sklepa št. 88: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s
poslovanjem Atletske zveze Slovenije ob polletju.
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: Poročilo o poteku tekmovalne sezone 2014 in prihodnja tekmovanja
(M. Steiner)

Predsednik Strokovnega sveta Martin Steiner je člane Upravnega odbora seznanil s
poročilom o poteku tekmovalne sezone 2014 in s prihodnjimi tekmovanji. Na novembrski
seji bo predstavljeno izčrpno, analitično in primerjalno poročilo, ki bo zajemalo rezultate
in izsledke iz več sezon. Najpomembnejša tekmovanja od zadnjega zasedanja upravnega
odbora so bila člansko Evropsko prvenstvo v Zürichu, Olimpijske igre mladih v Nanjingu
in pionirski peteroboj, ki ga je gostil Maribor. Od večjih tekmovanj do konca sezone
ostane še Evropsko prvenstvo v krosu v bolgarskem Samokovu.
Evropsko prvenstvo v Zürichu je bilo eno najuspešnejših do sedaj, glede na 8 uvrstitev v
finale, tudi ostali reprezentanti so nastopili dobro. Kandidata za najvišja mesta žal nista
uspela ekipnemu uspehu dodati še medalj, zato je cilj osvojitve medalje ostal
nerealiziran. V Mariboru je bil organiziran pionirski peteroboj 5 držav, slovenski pionirji so
med dekleti in fanti zasedli tretje mesto za Madžarsko in Češko, kar je predsednik
strokovnega sveta ocenil kot realno uvrstitev. Na EP v krosu, ki bo v Bolgariji, bodo
potovali (le) najboljši, ki imajo možnosti za uvrstitev do prve polovice uvrščenih.
Organizirana bodo 3 pregledna (in ne izbirna) tekmovanja, na podlagi katerih bo potekala
selekcija kandidatov (tekme v Velenju, Občinah v Italiji in Sevniški tek).
Tomo Šarf je podal poročilo o poteku drugega dela sezone v gorskih tekih. V ZDA je
potekalo Svetovno prvenstvo v gorskem maratonu, najboljšo slovensko uvrstitev pa je
dosegla Mateja Kosovelj, ki je bila četrta. Ekipno pa so slovenske gorske tekačice zasedle
3. mesto, kar je zelo dobre rezultat. V Italiji je potekalo tudi klasično Svetovno
prvenstvo, na katerem je Mateja Kosovelj zasedla 7. mesto, najboljši Slovenec med
moškimi pa je bil Mitja Kosovelj z 31. mestom.
Razprava:
Dr. Boris Dular in Andrej Jeriček sta se pridružila mnenju Martina Steinerja, trend osmih
finalnih uvrstitev pomeni širši krog kakovostnih atletov, izmed katerih lahko nekateri v
prihodnosti posežejo tudi po medaljah. Dušan Prezelj se je pridružil mnenju, hkrati pa
opozoril, da je potrebno biti previden pri napovedih o medaljah, saj jih je v takšni
konkurenci izjemno težko osvajati. Tudi pri Martini Ratej je bil v povprečju sezone opazen
napredek.
Predlog sklepa št. 89: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil z do
sedanjim potekom tekmovalne sezone 2014 in s tekmovalnimi načrti do konca
koledarskega leta 2014.
Glasovanje:
Število članov Upravnega odbor,

Število članov Upravnega odbor,
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ki je glasovalo ZA predlagani sklep

ki se je glasovanja o
predlaganjem sklepu VZDRŽALO

ki je glasovalo PROTI
predlaganemu sklepu
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Ad. 4: Poročilo o projektih v okviru atletskega konca tedna (L. Steiner)

Sekretar Luka Steiner je predstavil potek atletskega vikenda, ki je od 19. do 21.
septembra potekal v Ljubljani in okolici. Namen dogodkov v sklopu vikenda je bila
promocija atletike v vseh njenih segmentih. Osrednji dogodek je bilo ekipno tekmovanje
Balkanation, v okviru katerega je bilo izvedenih 16 disciplin in predstavlja nov koncept
atletskega tekmovanja. Že v prvi izvedbi je nastopilo 8 reprezentanc, članic ABAF, od
tega 7 s celotno ekipo 8 atletinj in 8 atletov, med katerimi so bili nekateri zelo
kakovostni. Skupaj je nastopilo preko 150 atletov, na tekmovanju je prišel do izraza
ekipni duh, kar nekaj reprezentanc pa se je vse do konca, do unovčitve slovenskega
jokerja (dvojno število točk), potegovalo za zmago. Tekmovanje je predvsem zaradi
omenjenih elementov postreglo z zelo zanimivimi boji, na kar so se pozitivno odzvali tako
gledalci kot tekmovalci. Dogodek »Balkanation« si je na stadionu »ŽAK« v ljubljanski
Šiški ogledalo nekaj več kot 1.000 gledalcev. Dogodek je v celoti dobro uspel, predvsem
odziv medijev in mednarodne (atletske, športne) javnosti sta bila zelo pozitivna.
Otroška atletika je bila predstavljena v središču mesta Ljubljana, na Novem trgu pred
Hišo športa, v organizacijo je bilo vključenih 5 atletskih klubov, OKS – ZŠZ in nekateri
vrhunski slovenski atleti in atletinje. Otroci so bili nagrajeni tudi z obiskom športnih
legend, kot sta Sergej Bubka in Robert Emmiyan. Tudi ta dogodek je požel dober odziv
javnosti, dogajanje je pritegnilo tudi veliko pozornosti mimoidočih.
V okviru mednarodnega delovanja in sodelovanja ter pogleda na razvoj atletike, je bil
organiziran kongres ABAF, na katerem je poleg 12 predsednikov nacionalnih atletskih
zvez sodelovalo več kot 40 delegatov, na dogodku pa sta bila prisotna visoka
mednarodna atletska gosta – podpredsednik IAAF Sergej Bubka, ter predsednik EA
Hansjörg Wirz.
Na okrogli mizi o prihodnosti atletike je ugledna zasedba govorcev, v razpravi so
sodelovali tudi trije kandidati za novega predsednika EA, ponudila dober vpogled v
prihodnost atletike.
Množičnost in rekreacijski vidik atletike za vse starostne skupine ter vstop Atletske zveze
Slovenije na področje rekreacije, kjer se atletika dotika največjega števila ljudi, pa je
ponudil nedeljski dogodek »BMW Fest« v Volčjem potoku. V lepem vremenu in odličnem
vzdušju je dogodek obiskalo in na njem aktivno sodelovalo več kot 6.000 ljudi. Zveza je
sodelovala tudi pri podpori štirih rekreativnih tekih v sezoni 2014, Teku trojk Ljubljana,
Teku štirih mostov v Škofji Loki, Poslovnemu teku trojk na Bledu in na Nočni 10ki na
Bledu.
Zveza si bo prizadevala, da bi »Balkanation« v Sloveniji gostoval še 2 leti, kar bo ob že
izraženem interesu drugih držav za organizacijo tega dogodka, kar velik izziv.
Predsednik Gregor Benčina je poudaril pozitiven odziv na dogodek, predvsem v
mednarodnih atletskih krogih, izrazil pa je rahlo razočaranje nad odzivom na dogodek pri
nekaterih pomembnih ljudeh in deležnikih v slovenski atletiki. Tudi sodelovanje z Mestno
občino Ljubljana in organizacijskim partnerjem AD MASS, ni potekalo skladno s
pričakovanji, saj je tik pred dogodkom prišlo do nenapovedanih zapletov pri izvedi
dogovorjenih nalog v okviru projekta. Nadalje je pohvalil delo ekipe in pisarne zveze, ter
vodje tekmovanja dr. Andreja Udovča, ki dokazuje sposobnost Atletske zveze Slovenije
za izvedbo organizacijsko obsežnih in zahtevnih dogodkov.
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Razprava:
Člani Upravnega odbora so pozdravili izvedbo serije dogodkov in poudarili, da je dodana
vrednost tudi v podaljšanju atletske sezone in s tem pojavnosti atletike. Andrej Jeriček je
podal tudi idejo, da bi atletski vikend razširili na atletski mesec. Tomo Šarf je izpostavil
pozitiven pomen dogodka za slovensko atletiko in poudaril, da je bila organizacijska ekipa
pod izjemnim pritiskom zaradi vseh okoliščin. Člane Upravnega odbora je povabil na 35.
Tek na Šmarno Goro.
Gabrijel Ambrožič je menil da je bila največja dodana vrednost dogodka podaljšanje
atletske sezone, kljub temu pa bo v prihodnosti potrebno razmisliti o datumu. Glede
težav z Mestno občino Ljubavna je povedal, da sam težav pred štirimi leti, ko je vodil
podoben projekt, ni imel.
Jan Žumer je menil, da je stanje atletskega stadiona v Ljubljani slabo, predsednik Gregor
Benčina pa je izpostavil povečano aktivnost in prizadevanje zveze za ureditev tega
stanja, pri čemer je žal prevečkrat slišati izgovore za nerealizirane načrte glede obnove
atletskega stadiona v Ljubljani. Gabrijel Ambrožič je povedal, da je glede na realno stanje
objekta številka obnove in dograditve dvorane nekje 20 milijonov Evrov, saj je on delal
projektno nalogo, ki zajema to tematiko.
Predlog sklepa št. 90: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s
poročilom o projektih, ki so bili izvedeni v okviru atletskega konca tedna.
Upravni odbor Atletske zveze Slovenije podpira aktivnosti, ki so bile izvedene v okviru
atletskega konca tedna in nalaga pisarni, da se projekt predstavi kot primer dobre prakse
ob vseh primernih priložnostih.
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. 5: Predlog vključitve ultramaratonskega združenja v Atletsko zvezo
Slovenije (L. Steiner)

Sekretar Luka Steiner je člane Upravnega odbora seznanil s prošnjo slovenskega
ultramaratonskega združenja za vključitev v Atletsko zvezo Slovenije. Po opravljenih
pogovorih s predstavnikoma združenja, Dušanom Mravljetom in Urošem Zagerjem, je bil
razviden interes po nastopanju slovenskih ultramaratonskih tekačev na uradnih
tekmovanjih mednarodnega združenja IAU (International Association of Ultrarunners),
kar se lahko doseže, če tekmovalce na tekmovanja prijavi nacionalna atletska zveza, saj
je IAU Članica Mednarodne atletske zveze IAAF. Pri tem slovensko združenje od Atletske
zveze Slovenije ne pričakuje nobenih finančnih obveznosti ali drugih ugodnosti.
Razprava:
Dr. Boris Dular je povedal, da institut poskusnega članstva Statut zveze ne pozne, zato bi
bilo potrebno najti drugo rešitev, Andrej Jeriček in Gabrijel Ambrožič pa sta izpostavila
dilemo med vključevanjem klubov in združenj v zvezo. Po razpravi sta predsednik Gregor
Benčina in sekretar Luka Steiner menila, da so postopki vključevanja posameznih klubov
in združenj v zvezo predmet širše razprave, ki se nanaša na reformo Statuta, s čimer so
se člani Upravnega odbora strinjali. Izhodišča za razpravo o tej temi se pripravijo za neo
od prihodnjih sej, glede 5. točke dnevnega reda pa se, po izhodiščih iz razprave, sprejme
korigiran sklep.
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Predlog sklepa št. 91: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s prošnjo
ultramaratonskega združenja za vključitev v Atletsko zvezo Slovenije.
Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje, da se ultramaratonci na tekmovanja IAU
v prehodnem obdobju šestih mesecev, prijavljajo preko Atletske zveze Slovenije. V
prehodnem obdobju šestih mesecev mora združenje pripraviti vse dokumente, ki so
potrebni za sprejem združenja v Atletsko zvezo 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
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Ad. 6: Obvestila

Člani Upravnega odbora so se strinjali, da se naslednji seji izvedeta po časovnem načrtu,
sprejetem na 11. seji.
Dr. Boris Dular, ki predseduje Komisiji za nagrade in priznanja, je opozoril na razpis za
priznanja in člane Upravnega odbora pozval k predlaganju kandidatov. Področje priznanj
zveze bi ob večji aktivnosti predlagateljev lahko zaživelo še boljše, podeljevanje nagrad
in priznanj je namreč pomemben dejavnik povezovanja znotraj atletike ter tudi promocije
in spoštovanja lastnih dosežkov.

Atletska zveza Slovenije
Predsednik
Gregor Benčina
ŽIG

Zapisal:
Sekretar Atletske zveze Slovenije
Luka Steiner
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