Letališka cesta 33c,

1000

Tel: +386 (01) 520-69-10

Ljubljana,

Slovenija

Fax: +386 (01) 520-69-16

e-mail: boris.mikuz@atletska-zveza.si
http: www.atletska-zveza.si

ZAPISNIK
03. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je bila v sredo,
13.03.2013 ob 17.00 uri v prostorih
Atletske zveze Slovenije-konferenčna dvorana, Letališka cesta 33c, 1122
Ljubljana
Prisotni: Gregor Benčina-predsednik AZS, mag. Marjan Hudej,, Martin
Steiner, Gabrijel Ambrožič, Janez Aljančič, dr. Iztok Ciglarič,
Andrej Jeriček, Dušan Prezelj, Tomo Šarf, Stane Rozman,
Robert Teršek, člani UO AZS
Opravičeno odsotni: dr. Boris Dular, Aleš Cantarutti, Dušan Olaj, Tomo Šarf, dr.
Andrej Udovč
Nadzorni odbor AZS: Vojko Arzenšek
Strokovna služba: Boris Mikuž – direktor AZS, Zdravko Peternelj, Davor Damjanić
– strokovna delavca
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 01. seje UO AZS in evidence sklepov 01. seje UO AZS
ter zapisnika 2. seje (dopisne) in evidence sklepov 2. seje (dopisne) – Boris
Mikuž
2. Potrditve sestave delovnih teles in komisij AZS (statut AZS) – Gregor
Benčina
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3. Finančno poročilo 2012
4. Program AZS za leto 2013 in izhodišča finančnega plana AZS za leto 2013
– Gregor Benčina

5. Kategorizacija – predlog dokumenta AZS – Martin Steiner
6. Nastop reprezentance na evropskem pokalu v metih (Castellon –ESP) –
Martin Steiner
7. Nastopi slovenskih atletov v tujih klubih – Boris Mikuž
8. Predviden razpored sej UO AZS v letu 2013 – Boris Mikuž
9. Pobude in predlogi
10. Razno – informacije (razpisi, informacijski sistem ter spletna stran, investicije
KP, Nm, itd, usposabljanja trenerjev, EP dvorana veterani, …)

Na dnevni red ni bilo razprave.
Sklep 8:
UO AZS potrjuje predlagani dnevni red.

1. Potrditev zapisnika 01. seje UO AZS in evidence sklepov 01. seje UO AZS
ter zapisnika
2. seje (dopisne) in evidence sklepov 2. seje (dopisne) – Boris Mikuž

Dušan Prezelj je predlagal naj se skladno s pravili gradivo pošilja 7 dni pred sejo
in ne
posreduje na seji. Hkrati predlaga, da se do naslednje seje vidi tudi zapisnik
zadnje seje
prejšnje sestave.
Na zapisnike ni bilo pripomb.
Sklep 9:
UO AZS potrjuje zapisnika 01. seje UO AZS in evidence sklepov 01. seje UO
AZS ter zapisnika 2. seje (dopisne) in evidence sklepov 2. seje (dopisne).
Posredovan bo tudi zapisnik 46. seje UO AZS.
2. Potrditve sestave delovnih teles in komisij AZS (statut AZS) – Gregor
Benčina
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Uvodna obrazložitev je podal predsednik AZS Gregor Benčina.
V razpravi na sestave ni bilo pripomb.
Sklep 10:
UO AZS potrjuje predlagano sestavo in mandate vseh komisij, ki delujejo v
okviru Atletske zveze Slovenije in sprejema na znanje sestave združenj.
3. Finančno poročilo 2012
Uvod je podal direktor AZS Boris Mikuž, ki je uvodoma ugotovil, da je bilo v
vmesnem času pripravljeno finančno poročilo, ki ugotavlja, da je nastal

minus v

poslovanju na račun ne do konca črpanih sredstev s strani FŠO ter nerealiziranih
prihodkov določenih sponzorjev.
V razpravi je bilo izraženo mnenje, da je potrebno ugotoviti objektivne okoliščine
in da bo start zato težji v novo sezono.
Sklep11: UO AZS bo to točko (finančno poročilo 2012) ponovno obravnaval na
seji 27.03.2013.
4. Program AZS za leto 2013 in izhodišča finančnega plana AZS za leto 2013 –
Gregor Benčina
Uvod je podal predsednik Gregor Benčina, ki je orisal posamezne sklope
programa in predvsem poudaril, da bo potrebno predvsem finančni del planirati v
realnih številkah.
V razpravi so bila poudarjena še naslednja stališča oziroma izražena mnenja:
podpora množični atletiki, potrebo po okrepitvi klubskega upravljanja,
nepredvidljivost planiranja v letu 2013 in verjetno še kakšno leto zatem, podpora
množični in otroški – šolski atletiki.
Martin Steiner je kot predsednik Strokovnega sveta prikazal vsa ključna izhodišča
strokovnega dela v letu 2013.
Pojasnil je na osnovi kakšnih meril so se oblikovale strokovne podlage ter kako
vidi stroka finančno podporo. K temu pojasni, da za GT velja podobno kot v

preteklosti, ko se pripravi avtonomni program, a se ključne točke uskladijo z GT.
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Tako »Program AZS« kot strokovno gradivo naj bosta bolj usklajena, saj
odstopata v nekaterih podrobnostih. Jasni naj bodo tudi kriteriji pri strokovnem
delu, saj je to ključno za atlete in trenerje. (Prezelj)

Pri pogodbah z atleti naj bodo jasno izražene obveze (nastop na DP, APS,
reprezentance, obvezni nastopi maratoncev na stezi, ter obveze da tudi klubi
nekaj prispevajo za programe).(Ambrožič)
Izpostavljeno je bilo tudi vprašanje povračila, če atleti v vmesnem času dosežejo
kriterij, vendar je bilo pojasnilo, da je sistem na letni ravni in se ne spreminja
sproti, saj tudi planiranje na tak način ni najboljše.
Predsednik AZS Gregor Benčina je pojasnil, da se AZS želi orientirati v smer, da
je »več denarja na cilju kot na startu«.
Sklep 12:
UO AZS potrjuje izhodišča »Program AZS za leto 2013«, a naj se ga
vsebinsko in finančno uskladi.
Strokovni del se uredi in ponovno pripravi, pri čemer ima navkljub kriterijem
Strokovni svet pravico imenovati posamezne atlete izven kriterijev v določene
skupine, če smatra, da je tak njihov potencial.
UO AZS mora take predloge potrditi.
Ponovno bo UO AZS dokument obravnaval 27.03.2013.
5. Kategorizacija – predlog dokumenta AZS – Martin Steiner
Kratek uvod je pripravil predsednika Strokovnega sveta Martin Steiner in v nadaljevanju
direktor AZS Boris Mikuž, ki sta pojasnila poglede delovne skupine.

V razpravi je bilo poudarjeno, da je »Kategorizacija« velik problem,(Prezelj) ki pri nas ne
odraža globalnosti športov.

In v nadaljevanju, da AZS zastopa take kriterije, ki nam koristijo,(Ciglarič) pri čemer vsi
vemo, da so tudi discipline znotraj atletike različno konkurenčne.

Sklep 13:
UO AZS potrjuje predlagani dokument, ki se ga posreduje na OKS-ZŠZ in
nalaga delovni skupini, ki je pripravila dokument, da v naslednjem koraku po
prejetju analize s strani OKS-ZŠZ pripravi dokument s kriteriji. Hkrati se
pogajamo z OKS-ZŠZ za večje pravice.
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6. Nastop reprezentance na evropskem pokalu v metih (Castellon –ESP) –
Martin Steiner
Predsednik Strokovnega sveta AZS Martin Steiner informira UO AZS o nastopu na
evropskem metalskem pokalu.

Na predstavitev ni bilo razprave.

Sklep 14:
UO AZS potrjuje reprezentanco za nastop na evropskem pokalu v metih
(Castellon –ESP)
7. Nastopi slovenskih atletov v tujih klubih – Boris Mikuž
Direktor AZS Boris Mikuž je predstavil težnje nekaterih atletov (prošnje imamo s strani
treh atletinj- Aleksandre Fortin- ŠD Nanos, ter Maruše Mišmaš in Sare Strajnar – AD
MASS), da tekmujejo registrirani za tuje klube.

V razpravi je bilo izoblikovano mnenje, da v atlete vlagamo znatna sredstva in je

prioriteta, da najprej skrbimo za domači tekmovalni sistem. Zaradi zakonodaj EU bi
potencialno imeli lahko še težave?

Pomembni pri tem pa niso le atleti vrhunske kakovosti, temveč kar vsi atleti, saj »klubski
atleti« predstavljajo glavnino tekmovalnega pogona. (Jeriček)

O problematiki je potrebno v prihodnje temeljito razmisliti. Pravila IAAF, ki veljajo so

jasna in atleti ne morejo kar prehajati iz kluba v klub v tujino. Hkrati je potrebno za to
tematiko posodobiti »Pravilnik AZS«. (Ambrožič)

V razpravi je bilo izoblikovano mnenje, da se Fortinovi (»rekreacija«) dovoli registracijo
za klub v Italiji skladno z vsemi pravili, medtem, ko se Sari Strajnar in Maruši Mišmaš
nastopa za klub na Češkem ne dovoli.

Sklep 15:
UO AZS prioritetno podpira tekmovalni sistem v RS, za kar je tudi sofinanciran
iz javnih in sponzorskih sredstev.
Nastop za tuji klub je omogočen Aleksandri Fortin (ŠD Nanos), saj je atletinjarekreativka, a le pod pogoji, ki veljajo v obeh državah. (SLO, ITA)

Ostali dve atletinji (Strajnar Sara, Maruša Mišmaš-AD MASS) tega dovoljenja
ne dobita.
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Pravilnik, ki ureja omenjeno področje se posodobi.
8. Predviden razpored sej UO AZS v letu 2013 – Boris Mikuž
Pojasnila je podal direktor AZS Boris Mikuž. S strani člana UO AZS Staneta
Rozmana,

je bila dana pobuda za sejo v Celju prvi dan DP.

Sklep 16:
UO AZS potrjuje predlagane termine sej UO AZS z

upoštevanjem seje

27.07.2013 v Celju.
9.

Pobude in predlogi

Odpiram razpravo:
Predsednik AZS Gregor Benčina je predlagal, da UO AZS imenuje za
podpredsednika AZS

mag. Marjana Hudej, od katerega ima

soglasje.

Sklep 17: UO AZS potrjuje mag. Marjana Hudej za podpredsednika Atletske
zveze Slovenije.
10.

Razno

–

informacije

(razpisi,

informacijski

sistem

ter

spletna

stran,

investicije KP, Nm, itd, usposabljanja trenerjev, EP dvorana veterani, …)

Dušan Prezelj je poročal o dogajanju na seji IO OKS, pri čemer je izpostavil:
-

»Pravila« na katera je podaljšan rok za pripombe

-

Sistem kategorizacije

-

Datum Skupščine OKS 12.06.2013

-

Napačni izračun FŠO za okrog 500.000 EUR

Boris Mikuž je pojasnil, da je AZS na »Pravila« dokument posredovala kot
verjetno ena redkih članic, kar je mogoče sklepati iz podaljševanja rokov.
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Martin Steiner je pojasnil, da izračuni OKS niso nujno točni in da je predsednica
FŠO bila na srečanju z OKS, da zadeve analizirajo, zato je taka informacija
prehitra, vsekakor pa ne v korist športa.

Predsednik Gregor Benčina je izpostavil dve točki:
-

Intenzivno delo na pridobivanju sponzorjev

-

Zaposlovanje atletov in sistem, ki to omogoča

Rozman Stane je predlagal, da je morda enkrat v prihodnje čas, da se
opredelimo do udeležbe na balkanskih igrah, čemur razumljivo do sedaj ni bilo
posebnega nagiba.
Marjan Hudej je predlagal, da se ponovno obudi dialog s TV SLO, ne nazadnje
je potrebno ugotoviti možnosti prenosa z EA mitinga v Velenju.

Predsednik Gregor Benčina se je zahvalil za udeležbo na seji.

Ljubljana, 20.03.2013
Zapisal in uredil:
Boris Mikuž
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