Z A P I S N I K:
42. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je bila v torek, 24. novembra
2015 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, Dušan
Olaj, Roman Dobnikar
Odsotni: Gregor Benčina, Željko Puljić, Marjan Štimec, Dušan Prezelj,
Zaposleni pisarne Atletske zveze Slovenije: Luka Steiner, Zdravko Peternelj, Špela Hus
Podpredsednik je ugotovil, da je prisotnih 10 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.
Ad. 1
Potrditev dnevnega reda
Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev dnevnega reda 42. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije
2. Potrditev zapisnika 39., 40. korespondenčne in 41. korespondenčne seje Upravnega
odbora Atletske zveze Slovenije
3. Pregled poslovanja in projekcija leta 2015 – M. Hudej, L. Steiner
4. Razpis Skupščine Atletske zveze Slovenije – M. Hudej, L. Steiner
5. Poročilo o delovanju Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije v letu 2015 – M.
Steiner
6. Olimpijska dividenda – L. Steiner
7. Sistematizacija Atletske zveze Slovenije – B. Dular, J. Aljančič, L. Steiner
8. Potrditev sprememb v Priročniku za atletska tekmovanja – G. Ambrožič
9. Organizacija Balkanskega prvenstva za člane – M. Hudej, L. Steiner
10. Odkup dela prostorov AZS 11. Razno: predlogi in pobude članov
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 196: 9 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI.
Sklep št. 196: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje predlagani dnevni red 36.
seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.
Ad. 2
Potrditev zapisnika 39., 40. korespondenčne in 41. korespondenčne seje
Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije
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A. Jeriček je prosil za popravek 16. točke 39. seje Upravnega odbora, kjer se doda del, da
bo zapisnik Skupščine Združenja atletskih trenerjev Slovenije obravnavan na eni izmed
prihodnjih sej Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 197: 9 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI.
Sklep št. 197: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje zapisnik 39., 40.
korespondenčne in 41. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.
Ad. 3
Pregled poslovanja in projekcija leta 2015
L. Steiner je člane Upravnega odbora seznanil s tabelo, ki prikazuje primerjavo bilanc v
letih 2013, 2014 in 2015, ki je bila poslana kot gradivo k seji. Atletska zveza Slovenije je
imela dva plana, prvega je potrdil Upravni odbor na seji 1. aprila letošnjega leta, drugi plan
pa je prilagojena različica glede na spremenjene okoliščine. Do konca leta se pričakuje
presežek prihodkov nad odhodki, vendar bo ta minimalen. Predvidena bilanca za 2015 že
upošteva vse prejete račune, tudi tiste, ki še niso zapadli. Likvidnostno stanje je potrebno
sproti spremljati, v petek končuje odplačilo kredita, kar pomeni odliv v višini zadnjega
obroka, tj. 21.211,60 EUR. Trenutno potekajo aktivnosti poročanja glede sodelovanja s
komercialnimi sponzorji za leto 2015. V primeru še bolj zaostrene likvidnostne situacije bo
potrebno razmišljati o premostitvenem kreditu. S strani prilivov do konca tedna
pričakujemo še nakazilo Fundacije za šport. Upravni odbor bo prejel tabelo, ki bo
prikazovala stanje na dan 15. december 2015.
S. Rozman je podal vprašanje glede višine zneska amortizacije. L. Steiner je pojasnil, da
gre za napako računovodstva, kjer sta bili amortizacija osnovnih sredstev in amortizacija
opreme združeni na isto postavko.
Seji se je ob 16:26 pridružil G. Ambrožič.
B. Dular je podal informacijo, da razume, koliko dela je zahteva priprava takšnega
dokumenta. L. Steiner je pojasnil, da bodo naslednje leto stroškovna mesta podana na
enoten način.
S. Rozman je vprašal, kakšno bo stanje s kreditom v prihodnje leto. L. Steiner je odgovoril,
da bo kredit za poslovne prostore plačan v petek.
J. Aljančič je dodal, da se mu zdi predstavljena situacija pozitivna, še posebej glede na
situaciji izpred treh mesecev. Zaveda se, da je za takšno pomiritev zaslužna pisarna in
aktivno delo vseh organov in delovnih teles zveze. Čeprav so bile negativne silnice močne,
so bile uspešno pomirjene, končna bilanca pa kaže na pozitivni poslovni izid.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 198: 10 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI.
Sklep št. 198: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s pregledom
poslovanja in projekcijo za leto 2015. Članom Upravnega odbora bo poslan bo presek
stanja na 15. december 2015.
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Ad. 4
Razpis Skupščine Atletske zveze Slovenije
M. Hudej je pojasnil, da bo v ponedeljek, 28. decembra 2015, potekala korespondenčna
seja glede gradiva, povezanega s sklicem Skupščine Atletske zveze Slovenije. Edini
evidentiran kandidat za predsednika je R. Dobnikar. Za dve prosti mesti v Upravnem
odboru Atletske zveze Slovenije se je evidentiralo šest kandidatov, za predsednika
Disciplinske komisije en kandidat. Pojasnjeno je bilo, da za predsednika nadzornega odbora
ni prispela nobena kandidatura, a da je organ operativen in deluje skladno s Statutom.
Naslednja seja je predvidena dan po seji Upravnega odbora. Januarska Skupščina bo,
skladno s sklepom zadnje, operativne narave in bi načeloma zadostovali dve točki
dnevnega reda, medtem ko bo naslednja redna letna Skupščina, kjer se bosta potrjevala
poročilo 2015 in plan 2016 predvidoma meseca aprila, kar je skladno z rok, ki urejajo
zaključke poslovnega leta.
Člani Upravnega odbora so se seznanili, da bo predlog novele Statuta poslan v obravnavo
klubom v začetku januarja 2016.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 199: 10 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI.
Sklep št. 199: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s potekom postopka
glede Skupščine Atletske zveze Slovenije.
Ad. 5
Poročilo o delovanju Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije v letu 2015
M. Steiner je podal povzetek sezone 2015, ki je bila zahtevna, a uspešna. Atleti so osvojili
30 medalj na priznanih mednarodnih tekmovanjih. Individualno gledano je bila to ena
najuspešnejših sezon, ekipno pa manj, predvsem zaradi nastopa reprezentance na
Evropskem ekipnem prvenstvu v Stari Zagori. V mesecu aprilu je odstopil Svet atletov
Slovenije. Dolgotrajna pogajanja so bila razlog za pozno izplačilo pogodb. Slabo premišljen
je bil sistem nagrad, ki niso bile izplačane v skladu s Pravilnikom o nagradah, največji
problem predstavljajo nagrade za Balkanation. Trenutno imamo že devet atletov in atletinj,
ki so izpolnili normo za nastop na Olimpijskih igrah v Riu. Sezono 2015 je zaznamoval tudi
konec kariere Primoža Kozmusa, atleta, ki je pozitivno zaznamoval slovensko atletiko kot
celoto. Dodal je še, da je poseganje predsednika v strokovno področje nedopustno in se
kot predsednik Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije čuti odgovornega, da tega ni
preprečil. Dodal je še, da Atletska zveza Slovenije nujno potrebuje strokovnega delavca za
stroko in novega predsednika Strokovnega sveta, ki bo pričel delo v novem mandatu.
M. Hudej je dodal, da je Strokovni svet v tem času deloval pod velikimi pritiski takratnega
predsednika, Upravnemu odboru je bilo večkrat očitano, da je premalo odločno preprečeval
in opozarjal na nekatere odločitve in ravnanja. Balkanation je bil ponesrečen projekt.
Dodaten velik neplaniran strošek je povzročila tudi malomarnost pri potovanju na Svetovno
prvenstvo za mlajše mladince v Cali. Vse te postavke združene predstavljajo zelo velik
znesek in pozitivni izid ob koncu letu bi predstavljal uspeh. Januarja bo osrednje dogajanje
Skupščina, po tej pa se moramo posvetiti stroki in ustvarjanju pozitivnega vzdušja v
slovenski atletiki, bližajo se tudi Olimpijske igre.
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M. Steiner je podal še poročilo o nastopu na Evropskem prvenstvu v krosu. Žal slovenski
atleti v krosu še niso konkurenčni, so pa zato zelo dobri na stezi, pohvalil je dosežek M.
Mišmaš.
G. Ambrožič močno zagovarja stališče, da vodjo ekipe določi Upravni odbor in meni, da je
bilo v primeru Calija za napako odgovorna mladost. M. Steiner je odgovoril, da je Upravni
odbor je potrdil D. Zlatnarja kot vodjo ekipe, na predlog Strokovnega sveta in da do napake
ni prišlo zaradi neizkušenosti, ampak malomarnosti. M. Hudej je dodal, da bo pisarna
skladno s sklepom Nadzornega odbora, izdelala predlog smernic za vodje poti.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 200: 10 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI.
Sklep št. 200: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s poročilom o
delovanju Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije v letu 2015 in s poročim z
Evropskega prvenstva v krosu.
Ad. 6
Olimpijska dividenda
L. Steiner je podal informacijo glede projekta »IAAF olimpijska dividenda«, katerega je
razpisal nov predsednik IAAF. Zveze članice lahko z naslova televizijskih pravic, povezanih
s prenosom Olimpijskih iger, pridobijo 100.000 USD za obdobje štirih let, torej 25.000 USD
letno. Projekt je bil oddan v skladu z razpisanim rokom, je dolgoročen in transparenten.
J. Aljančič je dodal, da je podoben projekt obstajal že znotraj Evropske atletske zveze, v
»Development Committee«.
S. Rozmana je zanimalo, če se bo nabor kandidatov spreminjal, na kar je dobil pritrdilen
odgovor.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 201: 10 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI.
Sklep št. 201: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil z vsebino projekta
Olimpijska dividenda.
Ad. 7
Sistematizacija Atletske zveze Slovenije
B. Dular je pojasnil, da dokument, ki je bil poslan kot gradivo, še ni pripravljen za dokončno
potrditev. Akt definira delovna mesta direktor, poslovni sekretar za mednarodno
sodelovanje in delovanje strokovne službe, strokovni delavec za tekmovalne sisteme in
statistiko, strokovni sodelavec za marketing in PR, strokovni sodelavec za področje stroke
in atletov. Ni nujno, da so zasedena vsa mesta, ki jih tovrsten interni akt določi. Politika
vodstva bo določila, kje bo glede na zastavljene cilje projektov, večji poudarek. Število
zaposlenih ni pogoj za uspeh, medtem ko transparentnost je.
J. Aljančič je mnenja, da osnovo imamo in da je potrebno na njej graditi, počasi. Zveza
potrebuje sposobne ljudi in meni, da jih je potrebno primerno finančno nagraditi.
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M. Hudej je bil mnenja, da se s sprejetjem novega akta ne čaka predolgo, še posebej glede
na dogodke pri prihodu prejšnjega predsednika. Meni, da je zadevo potrebno urediti v čim
krajšem času.
Predlog v gradivu je prilagojen trenutnemu času in razmeram z interesom po ureditvi in
transparentnem vodenju kadrovskega stanja na zvezi. Dodal je, da se moramo zavedati,
da ni nujno, da so vsa definirana mesta zasedena, medtem ko je njihova definiranost
potrebna. Delovna mesta morajo slediti usmeritvam podpore Strokovnemu svetu, Komisije
za antidoping, Tekmovalne komisije, Združenju atletskih trenerjev Slovenije in ostalim
organom, komisijam in združenjem znotraj zveze.
M. Steiner je dodal, da imajo tudi zveze, ki so manjše od Atletske zveze Slovenije,
zaposlenega profesionalnega delavca za strokovno področje. Dodal je, da tega dela nima
več namena opravljati in zato ponovno opozarja Upravni odbor, da nujno potrebujemo
profesionalnega delavca za področje stroke.
G. Ambrožič je opomnil, da moramo zaradi slabih preteklih izkušenj pogledati s kakšnim
finančnim planom razpolagamo za leto 2016.
D. Olaj je povedal, da je veliko ljudi delalo veliko stvari, nagrajevanje pa je problem. Sam
vidi problem v pogodbah o poslovnem sodelovanju. Meni, da predsednik zveze nujno
potrebuje ekipo, s katero lahko uspešno sodeluje in izpolnjuje svojo vizijo.
S. Rozman meni, da moramo za področje stroke zaposliti nekoga, ki se na stroko dejansko
spozna. Opozoril je, da je pri obliki pogodbenega razmerja za delovno mesto direktor
prihaja do neskladja, saj mandat štirih let ni nujno tudi dolžina trajanja mandata, kot je to
pokazala trenutna situacija.
Seji se je ob 17:48 pridružil R. Dobnikar.
M. Hudej je pozval ekipo, naj dokument nadaljnjo dopolni in ga pripravi za obravnavo na
naslednji seji. Člani Upravnega odbora napišejo svoje pripombe in predloge glede na
dokument, poslan v gradivu.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 202: 11 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI.
Sklep št. 202: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s predlogom
internega akta sistematizacije Atletske zveze Slovenije. V vmesnem času je dokument na
voljo članom Upravnega odbora za pripombe, skladno s prejetimi pripombami bo dopolnjen
in obravnavan na naslednji seji Upravnega odbor Atletske zveze Slovenije.
Ad. 8
Potrditev sprememb v Priročniku za atletska tekmovanja
G. Ambrožič je pojasnil razloge za spremembe v Priročniku za atletska tekmovanja. Klubi
imajo z organizacijo tekmovanj izgubo, zato se predlaga dvig štartnine za 1 EUR.
Spremembe so tudi določila glede opravljanja doping kontrole, glede kazni za odpoved
organizacije tekmovanja in točkovanja v Atletskem pokalu Slovenije v mnogoboju.
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M. Steiner je preveril, če je bila o spremembah opravljanja doping kontrole mladincev
obveščena tudi Komisija za antidoping.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 203: 11 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI.
Sklep št. 203: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s spremembami
Priročnika za atletska tekmovanja in nalaga ureditev redakcijskih popravkov. Popravek bo
predlagan v potrditev na korespondenčni seji Upravnega odbora.
Ad. 9
Organizacija Balkanskega prvenstva za člane
M. Hudej je pojasnil, da je bilo Atletskemu klubu Velenje naložena organizacija
Balkanskega prvenstva za člane, vendar da ne zveza ne lokalni organizator nista bila
obveščena o vseh pogojih za organizacijo. Po prvotnih ocenah bi Atletska zveza Slovenije
in Atletski klub Velenje za organizacijo potrebovala 200.000 EUR. Sklenjena ni nobena
komercialna pogodba in osredotočenost je trenutno na drugih prioritetah, Atletska zveza
Slovenije pa bi se soočila s prevelikim rizikom ob organizaciji tekmovanja. Predlaga, da se
Balkanski atletski zvezi poda informacija z obrazložitvijo odpovedi organizacije
Balkanskega prvenstva za člane. S pridobitvijo vseh informacij se je izkazalo, da je
profitabilnost projekta vprašljiva, in da je tveganje za finančni neuspeh preveliko.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 204: 11 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI.
Sklep št. 204: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil z odpovedjo
organizacije Balkanskega prvenstva za člane.
Ad. 10
Prostori AZS
L. Steiner je bil pozvan na sestanek na Mestni občini Ljubljana. Zveza je lastnik poslovnih
prostorov v izmeri 221 m2, 50 m2 pa je bilo najetih, vendar za njihovo uporabo ni obstajala
najemna pogodba. Mesečno se je plačevala najemnina 400 EUR, po spoznanju, da pogodba
ne obstaja, pa se je plačevanje prenehalo, za nadaljnje plačevanje pa zveza ni bila
pozvana. Možnosti so sklenitev najemne ali prodajne pogodbe, veliko aktivnosti v tej smeri
je že potekalo. Januarja bo Mestna občina Ljubljana razpisala še eno dražbo, občina pa od
zveze pričakuje 51.000 EUR kupnine za del prostorov. L. Steiner meni, da mora biti urejena
tudi primopredaja med Gradisom in MOL-om, kjer je tudi prvotno prišlo do problemov.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 205: 11 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI.
Sklep št. 205: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s situacijo, povezano
z možnostjo odkupa preostanka poslovnih prostorov Atletske zveze Slovenije. Upravni
odbor nalaga pisarni, da zaprosi za pisno stališče Mestne občine Ljubljana glede predmetne
zadeve in glede vseh že poslanih dokumentov. Po prejetju tega dokumenta bo Upravni
odbor ponovno obravnaval predmetno zadevo.
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Ad. 11
Razno: predlogi in pobude članov
Brez razprave.
Seja je bila zaključena ob 18:29.
Atletska zveza Slovenije
dr. Marjan Hudej
podpredsednik
ŽIG
Zapisala:
Špela Hus
Luka Steiner
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