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Z A D E V A:  
ZAPISNIK REDNE SKUPŠČINE ATLETSKE ZVEZE SLOVENIJE, 
 
Na podlagi 18. člena Statuta Atletske zveze Slovenije in sklepa upravnega odbora 
Atletske zveze Slovenije z dne 24. 10. 2013, je skupščina potekala v četrtek, 14. 
novembra 2013 ob 16. uri v poslovnih prostorih Atletske zveze Slovenije, 
Letališka cesta 33c, Ljubljana. 
 
Ad 1:  
Otvoritev skupščine AZS in izvolitev organov za vodenje Skupščine AZS 
 
Predsednik Atletske zveze Slovenje Gregor Benčina je uvodoma pozdravil delegate in vse 
prisotne.  
 
Glede na to, da skupščina še ni bila sklepčna je predlagal, da se na podlagi 21. člena 
Statuta skupščina preloži za 30 minut, in se po ponovnem ugotavljanju sklepčnosti 
nadaljuje ob 16:40. 
 
Predsednik zveze je ob 16:44 ugotovil, da je prisotnih 24 delegatov, kat je dovolj za 
nadaljevanje skupščine. Predlagal je delovno predsedstvo v sestavi Dušan Prezelj – 
predsednik, Slavko Črne in Jan Žumer – člana. 
 
Predlog sklepa: za predsednika delovnega predsedstva skupščina imenuje Dušana 
Prezlja, za člana pa se imenuje Slavka Črneta in Jana Žumra.   
 
Glasovanje: od 24 prisotnih delegatov z glasovalno pravico je glasovalo ZA predlog 
sklepa 24, PROTI 0, VZDRŽANIH 0.    
 
Predsednik delovnega predsedstva Dušan Prezelj se je delegatom zahvalil za podporo ter 
prevzel vodenje skupščine.  
 
Ad 1 b-d in potrditev dnevnega reda: Predsednik delovnega predsedstva je skupščini 
predlagal v potrditev naslednjo sestavo organov za vodenje skupščine Atletske zveze 
Slovenije:  
 
Verifikacijska komisija: Mario Mohorovič – predsednik, Boštjan Bradeško in Zdravko 
Peternelj – člana 
 
Zapisnikar: Luka Steiner 
 
Predlog sklepa: skupščina potrjuje predlog verifikacijske komisije, overovatelja 
zapisnika ter zapisnikarja, kot je bilo predlagano:  
 
verifikacijska komisija: Mario Mohorovič – predsednik, Boštjan Bradeško in Zdravko 
Peternelj – člana, 
overovatelja zapisnika: ??,??, 
zapisnikar: Luka Steiner. 
 
Glasovanje: od 24 prisotnih delegatov z glasovalno pravico je glasovalo ZA predlog 
sklepa 21, PROTI 0, VZDRŽANIH 0.   
 
Predsednik delovnega predsedstva je predlagal skupščini v potrditev naslednji predlog 
dnevnega reda:  
 
1. Otvoritev skupščine AZS in izvolitev organov za vodenje Skupščine AZS  
a. delovno predsedstvo  
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b. verifikacijska komisija  
c. overovatelja  
d. zapisnikar  
2. Potrditev zapisnika Skupščine z dne 15. januarja 2013  
3. Poročilo verifikacijske komisije  
4. Poročila o delu za leto 2012, finančno poročilo in revizijsko poročilo  
5. Poročilo Nadzornega odbora Atletske zveze Slovenije  
6. Program Atletske zveze Slovenije za leto 2013 in finančni načrt za leto 2013  
7. Predlog za revizijsko hišo v letu 2013  
 
Predlog sklepa: delegati potrjujejo predlagani dnevni red redne skupščine Atletske 
zveze Slovenije.   
 
Glasovanje: od 24 prisotnih delegatov z glasovalno pravico je glasovalo ZA predlog 
sklepa 23, PROTI 0, VZDRŽANIH 0. 
 
Ad 2:  
Potrditev zapisnika Skupščine z dne 15. januarja 2013 
 
Predsednik delovnega predsedstva je delegate seznanil, da so zapisnik prejeli v 
skupščinskem gradivu. Odprl je razpravo. 
 
Martin Steiner je povedal, da ima pripombo na poročilo Nadzornega odbora, ker 
dejanskega stanja ne opisuje objektivno. Poročilo navaja, da poraba presega plan v 
postavkah, namenjenih atletom, mladim atletom in reprezentancam ne drži, saj je bila 
poraba nižja ob indeksa 100. Dokument je bil obravnavan tudi na seji strokovnega sveta, 
kjer je bilo izraženo začudenje nad razpravo, ki je razvidna iz zapisnika seje Nadzornega 
odbora. 
 
Predsednik delovnega predsedstva je povedal, da se komentar vsebinsko nanaša na 
poročilo Nadzornega odbora, ki bo obravnavano pod točko 5. 
 
Predlog sklepa: skupščina potrjuje zapisnik Skupščine z dne 15. januarja 2013.   
 
Glasovanje: od 24 prisotnih delegatov z glasovalno pravico je glasovalo ZA predlog 
sklepa 24, PROTI 0, VZDRŽANIH 0.    
 
Ad 3:  
Poročilo verifikacijske komisije  
 
Predsednik verifikacijske komisije je povedal, da je na skupščini prisotnih 24 članov 
Atletske zveze Slovenije od skupaj 74. Od skupnega števila članov zveze ima 62 članov 
glasovalno pravico. Skupaj je na skupščini prisotnih 24 članov z glasovalno pravico. 
 
Kasneje, ob 16:56, pri obravnavi 4. točke dnevnega reda, je na skupščino prišel še en 
(1) član z glasovalno pravico, kar je predsednik verifikacijske komisije pojasnil, ustrezno 
pa je bil dopolnjen tudi zapisnik verifikacijske komisije. 
 
Predlog sklepa: skupščina potrjuje poročilo verifikacijske komisije.  
 
Glasovanje: od 24 prisotnih delegatov z glasovalno pravico je glasovalo ZA predlog 
sklepa 24, PROTI 0, VZDRŽANIH 0.   
 
Ad 4:  
Poročilo o delu za leto 2012, finančno poročilo in revizijsko poročilo  



3 

 

 
Predsednik delovnega predsedstva je podpredsednika zveze, mag. Marjana Hudeja, prosil 
za uvodno obrazložitev glede poslovanja zveze v letu 2012. 
 
Mag. Marjan Hudej, ki je bil tudi v prejšnjem mandatu podpredsednik, je predstavil 
temeljne ugotovitve delovne skupine, ki jo je kot začasno delovno telo ustanovil upravni 
odbor za proučitev dejanskega stanja glede poslovanja Atletske zveze Slovenije v letu 
2012 in opravil kratko primerjavo s poslovnim poročilom za leto 2012.  
 
Poslovno poročilo za leto 2012 temelji na izhodiščih, sprejetih na 34. in 35. seji 
Upravnega odbora, sprejeto pa je bilo na 37. seji Upravnega odbora lani. Povedal je, da 
je program zveze za leto 2012 temeljil na naslednjih temeljnih izhodiščih: izvajanje 
programa v takem obsegu, kot so zagotovljena sredstva (FŠO, MŠŠ, sponzorji, drugo), 
da so bili skladno s strokovnimi izhodišči programi atletov ciljno podprti, ter da je 
načrtovana racionalna odhodkovna struktura s ciljem, da se prvenstveno podpre 
programe atletov ter vse nastope reprezentanc. 
 
Glede na zastavljene glavne cilje je bilo veliko pripomb na poslovno poročilo, zato je 
Upravni odbor na 7. seji imenoval začasno delovno telo za proučitev dejanskega stanja 
glede poslovanja Atletske zveze Slovenije v letu 2012, v sestavi mag. Marjan Hudej – 
predsednik, Dušan Prezelj in Iztok Ciglarič, člana. Namen imenovanja začasnega 
delovnega telesa je bil, da ugotovi, če je bilo poslovanje v letu 2012 res skladno s 
sprejetimi temeljnimi izhodišči.  
 
Začasno delovno telo je po pregledu prejetih dokumentov zaključilo, da je bilo 
načrtovanje porabe v letu 2012 nepopolno, vodenje izdatkov vsebinsko neustrezno, 
ravnanje s sredstvi pa v neskladju s sprejetim planom in usmeritvami in zato 
neodgovorno. Zato so odhodki v letu 2012 bistveno presegali prihodke, kar je posebej 
zaskrbljujoče, saj je bila realizacija prihodkov v letu 2012 večja od načrtovane. 
 
Na podlagi navedenega je delovna skupina sklenila, da je potrebno izvesti ustrezne 
organizacijske in kadrovske ukrepe, ki bodo preprečili ponovitev načina poslovanja iz leta 
2012, izpostaviti odgovornosti za takšno poslovanje ter zagotoviti delovanje zveze na 
način, ki bo skladen s sprejetimi akti, sprejetim planom in bo podpiral zastavljene cilje. 
 
Mag. Hudej je zaključil, da je leto 2012 že za nami, a se je iz navedenega potrebno tudi 
nekaj naučiti. Zato je v letu 2013 bilo potrebno poskrbeti za karseda ustrezno sanacijo 
poslovanja. Ocenjuje, da mora v letu 2014 poslovanje potekati nemoteno in brez težav. 
Pojasni še, da so v poslovnem poročilu prečrtani, a še vedno berljivi deli poročila, kateri 
glede na ugotovitve delovne skupine, v bistvenem ne ustrezajo ugotovljenemu 
dejanskemu stanju. Poročilo, katerega ugotovitve temeljijo na posredovanih dejstvih pa 
pojasnjujejo, kako je prišlo do takšnega poslovnega rezultata. 
 
Predsednik delovnega predsedstva se je zahvalil poročevalcu in odprl razpravo. 
 
Svjetlan Vujasin je povedal, da želi izvedeti, kdo je kriv za nastalo situacijo. Je trener, ki 
to delo zelo rad opravlja in bi želel na določenih področjih (npr. medicina, delovanje 
vrhunskih trenerjev) večjo podporo zveze. Želi, da bi bila strategija zveze usmerjena v 
razvoj mladih atletov. Nadalje razpravlja, da meni, da je za vsako delovno mesto 
potreben razpis, oseba pa mora za zasedbo izpolnjevati določene pogoje, med katerimi je 
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med najpomembnejšimi formalna izobrazba. Pove tudi, da je AD MASS najboljši klub v 
Sloveniji in zato predlaga uvedbo proporcionalnega sistema odločanja v zvezi, glede na to 
dejstvo. 
 
Tomo Šarf je izpostavil, da g. Vujasina izjemno spoštuje kot trenerskega strokovnjaka in 
kot človeka, a ima skupščina svoja pravila, ki kot razpravljavce predvideni delegate 
klubov. 
 
Predsednik delovnega predsedstva se je strinjal z razpravljavcem g. Vujasinom glede 
usmeritve v razvoj mladih in povedal, da zveza to strategijo deloma že izvaja. 
 
Delegat AK Ptuj, Aleksander Lorenčič je povedal, da se strinja s komentarjem, da je za 
lansko poslovanje potrebno pojasniti kodo in zakaj je odgovoren za takšno poslovanje. 
Meni, da zveza obstaja zaradi klubov. O nekaterih zadevah iz delovanja Atletske zveze je 
bil obveščen samo prek medijev, dodatno prosi za pojasnilo treh zadev: 1. obrazložitev 
odpovedi krosa, 2. Razrešitev direktorja in postavitev izvršnega odbora ter status 
sekretarja.   
 
Glede javnosti dela zveze predsednik delovnega predsedstva pojasni, da so vsi zapisniki 
sej upravnega odbora objavljeni in tako javno dostopni na spletni strani zveze. Tako bo 
tudi z zapisnikom 9. seje, kjer so člani Upravnega odbora razpravljali o navedenih 
vprašanjih. Vendar bo lahko zapisnik objavljen šele, ko ga potrdijo člani upravnega 
odbora na naslednji seji.    
 
Boštjan Bradeško, delegat AK Žalec je prosil, da predsedstvo zagotovi razpravo, ki bo 
ustrezala dnevnemu redu skupščine. Predsednik delovnega predsedstva je delegate 
ponovno prosil, da se pri razpravi držijo sprejetega dnevnega reda. Nadalje predsednik 
delovnega predsedstva pove, da je bilo zaradi namena transparentnega delovanja 
delegatom poslano obsežno gradivo za skupščino. To gradivo vsebuje natančna pojasnila 
o poslovanju in je tudi podlaga za do sedaj sprejete odločitve.    
 
Slavko Črne je izrazil zaskrbljenost nad delom Upravnega odbora v prejšnjem mandatu. 
Tudi v zgoraj navedenem začasnem delovnem telesu so delovali posamezniki, ki so bili 
člani Upravnega odbora v prejšnjem mandatu, zato bi lahko Upravni odbor že tekom 
trajanja mandata deloval bolj odgovorno. Pri tej situaciji je verjetno šlo tudi za vprašanje 
zaupanja med direktorjem in člani Upravnega odbora, pri čemer se vzpostavlja 
vprašanje, če je imel razrešeni direktor možnost zagovora. Zaključuje, da je nekdo 
nekatere »vozil«, saj bi moral Upravni odbor, glede na situacijo, reagirati že prej. Meni, 
da je pomembno, da na skupščini (15. 1. 2013) predstavljena situacija glede presežka 
prihodkov nad odhodki, očitno ni bila resnična, in da je šlo za zavajaje novega 
predsednika, da je s stanjem na zvezi vse v redu. Zaradi navedenega je, po mnenju g. 
Črneta, novi predsednik Atletske zveze Gregor Benčina, naredil določene organizacijske 
in kadrovske poteze. 
 
Predsednik delovnega predsedstva pove, da je bilo prejšnji sestavi Upravnega odbora, ki 
je delovala z visoko stopnjo zaupanja do dela direktorja in predsednika, sporočeno, da bo 
poslovno leto zveza zaključila s približno 2.000,00 EUR presežka prihodkov na odhodki. 
Pri tem zaupanju so se očitno ušteli. Isti podatek glede poslovanja zveze v letu 2012 pa 
je bil sporočen tudi na skupščini zveze, dne 15. 1. 2013. 
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Dr. Iztok Ciglarič je menil, da na situacijo ni moč gledati poenostavljeno, ker je do 
trenutnega stanja pripeljala veriga odločitev. Upravni odbor je sestavljen iz 
prostovoljcev, ki to delo radi opravljajo, v pisarni zveze pa so tudi profesionalci, ki pa 
morajo delati vestno in dobro. Upravni odbor je v takšno delo zaupal. Tako glede 
poslovanja, kot glede poročila Nadzornega odbora za leto 2012 pa si bo, verjame, da je 
podatkov dovolj, vsak ustvaril svojo sliko. Nadzorni odbor je izjemno pomemben in 
neodvisen organ, a vendar bi bilo dobro, da bi poročilo vsebovalo tudi numerične podatke 
o poslovanju zveze. Pove tudi, da so vsi člani začasnega delovnega telesa nase prevzeli 
del odgovornosti za poslovanje zveze v letu 2012 ter zadeve pregledali na podlagi 
posredovanih podatkov po najboljši moči in znanju. Ocenjuje, da je poslovanje zveze in 
spremljanje poslovanja dinamičen proces, pri katerem se je treba načrta držati. Če pa 
nastopi spremenjena situacija, se mora takšna situacija odraziti v ustrezni spremembi 
načrta poslovanja. 
 
Svjetlan Vujasin je pripomnil, da je vodenje kompleksna zadeva in želi, da atletika gre 
normalno naprej. Povedal je, da je predsednik zveze Gregor Benčina odličen menedžer, a 
da bo moral v osnovno šolo atletike in kdaj priti na stadion. 
 
Slavko Petelin je menil, da je bil čas za predstavitev realnih podatkov že na skupščini 15. 
1. 2013. Nadalje ga je zanimal komentar na 12. strani glede nivoja organizacije 
tekmovanj- Želel je pojasnilo, kaj je društveni sklad in vsebina poročila na straneh 42 in 
47, kako je pridobivanje sponzorskih sredstev pogojeno z izdatki, pojasnilo glede vsebina 
dela Komisije za anti-doping, kjer poraba napovedanih testiranj presega plan, 
nenapovedana testiranja pa so realizirana, a ne planirana ter nenačrtovana poraba 
75.000,00 EUR za ljubljanski atletski miting v letu 2011.  
 
Predsednik Tekmovalne komisije, g. Gabrijel Ambrožič, je pojasnil, da se ugotovitev 
glene upadanja ravni organizacije tekmovanj, ki je natančneje pojasnjena tudi v 
zapisnikih sej komisije, nanaša na poskuse prirejanja rezultatov ter tekmovanja v 
napačnih starostnih kategorijah. G. Petelin se je strinjal, da gre za resne in hude kršitve, 
zato naj se javno pove, kdo je takšno dejanje storil. 
 
Glede ostalih vprašanj je predsednik delovnega predsedstva za odgovor prosil Borisa 
Mikuža. G. Mikuž se je predsedujočemu zahvalil za besedo in izrazil mnenje, da je kriv za 
prejšnjega in sedanjega predsednika, a potrebno je ostati na profesionalnem nivoju. 
Meni, da se je vlogo direktorja precenjevalo, saj ni »dedek mraz«, je oseba, ki naj bi 
»dedke mraze« ustavljala. Glede kredita je, pojasnil, da je bil ta najet leta 2007 za nakup 
lastnih prostorov in se redno odplačuje. Potrdil je presežek odhodkov nad prihodki, ki je 
bil ustvarjen v letu 2012 in doda, da so bila vsa sredstva kljub temu porabljena za 
različna področja v okviru delovanja zveze. Pri plačah se je razlika pojavila zaradi nihanja 
števila zaposlenih na zvezi (2,33 in 2,99 v različnih obdobjih leta). Glede mitinga v 
Ljubljani obstaja poročilo, ki pojasnjuje finančno konstrukcijo dogodka. G. Mikuž sam je 
povedal, da je za dva meseca dela prejel 420,00 EUR nagrade za delo. Glede 
obveščenosti skrbnikov o porabi na posameznih postavkah je g. Mikuž povedal, da so bili 
skrbniki o porabi sprotno obveščeni, kar lahko dokaže z dokumenti. Glede mitinga v 
Velenju je povedal, da se strinja s sistemom podpore tekmovanjem tega kakovostnega 
razreda, saj so prejeli podporo tudi ostali. Glede dogovorov med takratnim predsednikom 
in podpredsednikom pa ni bil obveščen, ker takšni dogovori niso stvar direktorja. Glede 
izvajanja ISO standarda pove, da so postopki glede standarda ustrezno izpeljani, na kar 
kaže tudi povprečna ocena dela zveze. Nadalje g. Mikuž glede poslovanja v letu 2013 
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povedal, da je bil opravljen sestanek v mesecu aprilu ali maju, kjer posebnih »turbulenc« 
ni bilo zaznati. Zato je najpomembneje, da se pogovarjamo korektno, sam zadevo 
umirja. Glede društvenega sklada je povedal, da želi podati, glede na to, da tematike ne 
pozna dovolj dobro, pisni odgovor.  
 
Predsednik zveze g. Benčina pove, da poslovanja v letu 2012 ne želi komentirati. Glede 
društvenega sklada pa pove, da gre pri društvenem skladu za nedenarna sredstva, 
premoženje zveze. V primeru Atletske zveze je v društvenem skladu zajet že odplačan 
del poslovnih prostorov zveze. Pove tudi, da se vsako posojilo deli na kratkoročni in 
dolgoročni del, pri čemer kratkoročni del vedno predstavlja del posojila, ki ga je potrebno 
vrniti v prihodnjih dvanajstih mesecih.   
 
Na dodatna vprašanja glede mitinga v Ljubljani g. Mikuž pove, da je vsota 75.000,00 
EUR skupni znesek številk, ki jih je prispevala Mestna občina Ljubljana in sponzor 
mitinga. 
 
Predsednik delovnega predsedstva je povzel revizijsko poročilo ter skupščino zveze 
seznanil z izkazi poslovnega rezultata za leto 2012: plan prihodkov za leto 2012 je znašal 
955.500,00 EUR, skupni odhodki so znašali 1.073.555,85 EUR. Realizirani odhodki so 
prvotno planirane prihodke presegli za 118.055,85 EUR. Ker pa so bili skupni prihodki 
višji od načrtovanih, znašali so 1.019.493,89 EUR, je presežek odhodkov nad prihodki v 
letu 2012, ob skupnih odhodkih v višini 1.073.555,85 EUR, znašal 54.061,96 EUR. 
Poročilo o delu in o poslovanju Atletske zveze Slovenije za leto 2012 je bilo posredovano 
tudi kot del skupščinskega gradiva. 
 
Predlog sklepa: po seznanitvi z izkazi poslovnega izida skupščina ugotavlja, da so 
skupni prihodki Atletske zveze Slovenije v letu 2012 znašali 1.019.493,89 EUR, skupni 
odhodki pa 1.073.555,85 EUR. V letu je tako 2012 presežek odhodkov nad prihodki 
znašal 54.061,96 EUR.    
 
Glasovanje: od 25 prisotnih delegatov z glasovalno pravico je glasovalo ZA predlog 
sklepa 25, PROTI 0, VZDRŽANIH 0.  
 
Ad 5:  
Poročilo Nadzornega odbora Atletske zveze Slovenije  
 
Predsednik delovnega predsedstva je člane seznanil, da se je predsednik nadzornega 
opravičil, in da bo poskušal zagotoviti udeležbo drugega člana na skupščini. Poročilo 
Nadzornega odbora za leto 2012 so delegati prejeli kot del skupščinskega gradiva. 
Predsednik delovnega predsedstva je zaključil, da nobeden od članov Nadzornega odbora 
ni prisoten na skupščini, zato je odprl razpravo. 
 
Boris Mikuž je poudaril, da je Nadzorni odbor naredil »lapusus« glede navajanja 
prihodkov in odhodkov v poročilu. 
 
Predsednik delovnega predsedstva g. Prezelj je člane skupščine seznanil s pismom, ki ga 
je sekretarju zveze na dan skupščine poslal g. Primož Haniz. Predsednik delovnega 
predsedstva je pismo v celoti prebral.  
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Ocenil je, da se pismo nanaša na tekoče delovanje zveze, zato naj se pismo odstopi 
Upravnemu odboru, ki bo podal ustrezen odgovor. Glede poslovanja v letu 2012 in 
poročila Nadzornega odbora pove, da se ne spomni primera, ko bi se zveza konec leta 
znašla v izgubi. Zaradi navedenega je potrebno ugotoviti, kje so se napake zgodile in 
najbolje je, da to naredi zveza sama. Sicer pa pregled trenda poslovanja skozi leta lahko 
do določene mere razjasni tudi posledice poslovanja v letu 2012. Kot je bilo že 
omenjeno, je Upravni odbor z veliko mero zaupanja izglasoval predloge, ki sta jih podala 
predsednik in direktor, žal pa se je pokazalo, da je dejansko stanje bistveno drugačno od 
tistega, ki je bilo takrat predstavljeno. 
 
Svjetlan Vujasin je menil, da je potrebno zaključit preteklo obdobje ter se zahvaliti za 
sodelovanje. Predsednik delovnega predsedstva se je strinjal in menil, da se je prejšnji 
predsednik, dr. Peter Kukovica, poslovil na lep način, in da je dva mandata uspešno vodil 
Atletsko zvezo Slovenije. 
 
Predsednik delovnega predsedstva je člane seznanil, da je predsednica disciplinske 
komisije, ga. Tanja Malovrh, na Atletsko zvezo posredovala elektronsko sporočilo, da 
disciplinska komisija v preteklem letu ni vodila nobenega postopka. 
 
Predlog sklepa: skupščina sprejema poročilo Nadzornega odbora za leto 2012 v podani 
obliki. Pismo Primoža Haniza se posreduje Upravnemu odboru zveze, ki mora na pismo 
podati odgovor. 
 
Glasovanje: od 24 prisotnih delegatov z  glasovalno pravico je glasovalo ZA predlog 
sklepa 23, PROTI 0, VZDRŽANIH 1.  
 
Predsednik verifikacijske komisije, g. Mohorovič, je predlagal, da verifikacijska komisija 
potrdi še 25. delegata skupščine z glasovalno pravico,kar sta podprla tudi Tomo Šarf in 
dr. Iztok Ciglarič. Predsednik delovnega predsedstva je zato predlagal ponovno 
glasovanje o predlogu sklepa z isto vsebino.  
 
Glasovanje: od 25 prisotnih delegatov z  glasovalno pravico je glasovalo ZA predlog 
sklepa 24, PROTI 0, VZDRŽANIH 1. 
 
Slavko Petelin je prosil, da se pismo g. Hainza posreduje vsem prisotnim na skupščini. 
 
Ad 6:  
Program Atletske zveze Slovenije za leto 2013 in finančni načrt za leto 2013  
 
Skupščina se je seznanila z Letnim in finančnim načrtom Atletske zveze Slovenije za leto 
2013. 
 
Predsednik Atletske zveze Slovenije Gregor Benčina je povedal, da mu je bilo ob 
prevzemu funkcije januarja letos predstavljeno eno, dejansko stanje pa je bilo bistveno 
drugačno. Kljub tem težavam pa so pripravili plan za leto 2013, ki sledi trem ključnim 
ciljem: vrhunska atletika, otroška in šolska atletika ter rekreacija. Zaradi dogodkov, ki so 
se zgodili v letu 2012, se je vzpostavil sistem, ki omogoča sledenje poslovanja v letu 
2013. Predsednik zveze je podrobneje predstavil načrt v določenih segmentih: 
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Vrhunska atletika je atlete organizirala v Rio Team in Internacionalni Team, pri čemer so, 
zaradi poudarjenega pomena dela z mladimi, v Rio Team vključeni tudi najbolj 
perspektivni mladi atleti. Za dobro delovanje tega sistema je pomembno tudi dobro 
delovanje ostalih sistemov v okviru zveze. 
 
V planu za leto 2013 je predvidenih 80.000,00 EUR za pokrivanje likvidnostnega 
primanjkljaja iz leta 2012, kar pomeni, da razpoložljiva sredstva znašajo 885.000,00 
EUR. V mesecu juniju je Upravni odbor zaradi določenih dejavnikov v poslovanju zveze 
sprejel tudi rebalans plana za leto 2013, a rezultat poslovanja ob koncu leta še vedno 
predvideva presežek prihodkov nad odhodki. Rebalans je predvidel zmanjšanje stroškov 
na nekaterih postavkah zaradi zmanjšanih prihodkov. Zaradi vsega navedenega se sedaj 
mesečno spremlja doseganje vsebinskih in finančnih ciljev zveze. 
 
Predsednik delovnega predsedstva se je predsedniku zveze zahvalil za poročilo in odprl 
razpravo. 
 
Oliver Batagelj je izpostavil vprašanje statusa trenerjev, kjer meni, da podpora zveze še 
vedno ni ustrezna. Tudi sistem nagrajevanja bi moral biti zastavljen na način, da določen 
del nagrade prejme tudi trener, kajti motivacija trenerja je pomemben faktor za vrhunski 
dosežek. Sicer je nekaj trenerjev vključenih v program Nacionalnih panožnih športnih šol, 
a problem trenerjev vrhunskih atletov s tem ni rešen. Prav tako je izpostavil pomen 
medijske prepoznavnosti vseh, ne samo najboljših atletov. S tem se povečujejo 
promocijske možnosti atletov in naloga zveze bi morala biti, da to ustrezno izpostavi. 
 
Predsednik delovnega predsedstva je pojasnil, da je bil v preteklem mandatu dosežen 
vsebinski napredek, saj 30 odstotkov sredstev, ki jih zveza nameni za podporo atletu, 
prejme tudi trener. Strinja se, da je število vrhunskih atletov, ki imajo ustrezno podporo 
s strani trenerjev pomembno vprašanje, saj število teh atletov vpliva tudi na sistem 
kategorizacije športnikov. Upravni odbor se problematike zaveda zato meni, da bo 
deloval v smeri iskanja rešitve tega problema. 
 
Martin Steiner je menil, da je kategorizacija težavna za atletiko, ki je globalen in zelo 
konkurenčen šport. Trenutno se atletika še »drži nad vodo«, resne težave pa imajo vsi 
»težki« športi. Zaradi navedenega so bile predlagane tudi spremembe kategorizacije, za 
katere upa, da bodo sprejete. 
 
Andrej Jeriček je podprl razpravo Oliverja Batagelja. Opozoril pa je na težavo, ki jo imajo 
trenerji po končani karieri vrhunskega športnika, za katerega skrbijo – mnogokrat se 
pozabi, da je trener atleta »ustvaril«. A »vrhunsko« obdobje atleta traja 5 let, 
vrhunskega trenerja pa 40 let, zato je potrebno obravnavati tudi to vprašaje. 
 
Predsednik delovnega predsedstva je prosil za konkretne predloge Zveze atletskih 
trenerjev Slovenije glede omenjene problematike ter izpostavil vprašanje prenosa znanja 
in izkušenj med trenerji.  
 
Uroš Verhovnik je menil, da sedaj pisarna deluje slabše, saj ljudje niso več zadolženi za 
iste stvari kot prej. Prav tako ga zanimajo kompetence in vizija novega sekretarja. Prav 
tako ga zanima prihodnja vloga Borisa Mikuža.  
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Predsednik delovnega predsedstva je povedal, da se je Upravni odbor za organizacijske 
spremembe, ki vključujejo izvršni odbor in sekretarja odločil zato, da zveza naredi korak 
naprej.  
 
Predsednik zveze g. Benčina je dodal, da je na zadnji seji Upravnega odbora podal 
poročilo in svoje mnenje o delovanju zveze. Od možnih rešitev glede nadaljnjega 
delovanja zveze, ki jih je predstavil, se je Upravi odbor soglasno odločil za predlog, ki 
predvideva Izvršni odbor, v katerem vsak član pokriva določeno področje delovanje 
zveze, ter za sekretarja zveze, ki zagotavlja tudi podporo Izvršnemu odboru pri delu. 
 
Glede medijske prepoznavnosti atletike se je predsednik zveze strinjal z razpravljavci in 
povedal, da se zveza že pogovarja o sodelovanju z Radiotelevizijo Slovenija, pri čemer je 
že dosežen dogovor o neposrednem prenosu petih mitingov iz serije Diamante lige. Prav 
tako podpira razpravo glede statusa trenerjev, dodal je, da izvedeni ukrepi v letu 2012 že 
sledijo izboljšanju statusa trenerjev. 
 
Glede prihodnje organizacije dela pisarne zveze je predsednik povedal, da si želi dodatnih 
kadrovskih okrepitev, za kar pa bo potrebno pridobiti finančna sredstva na trgu. Glede na 
trenutno ekonomsko stanje si po potrebno prizadevati k spremembi deleža v strukturi 
sredstev zveze na način, da bodo večji del proračuna predstavljali tržni prihodki.  
 
Razpravljavci obžalujejo odpoved Mednarodne atletske lige, saj je to zmanjšalo možnosti 
atletov za doseganje vrhunskih rezultatov. Upa, da se bo ponovno razmislilo o 
organizaciji serije tekmovanj v podobnem formatu. Menil je tudi, da je bilo premalo 
atletov deležnih zdravniške pomoči zveze. Doda pa, da bi lahko zveza dosegla večjo 
transparentnost delovanja s tem, da bi na spletni strani objavljala zapisnike oziroma 
sklepe Upravnega odbora ter delovnih teles.  
 
Predsednik delovnega predsedstva je pojasnil, da zveza z objavo zapisnikov sej na uradni 
spletni strani, že dlje časa zagotavlja javnost delovanja. Če zadeve niso bile objavljene, 
je bilo to storjeno v nasprotju s sklenjenim dogovorom. 
 
Martin Steiner je glede Mednarodne atletske lige povedal, da je bila serija tekmovanj 
oblikovana zaradi atletov in trenerjev ter z namenom omogočiti več priložnosti za 
doseganje vrhunskih rezultatov. Žal se je skozi leta (pri organizatorjih in nastopajočih) 
izgubil začetni elan, zato bo potrebno razmisliti, kako ponovno vzpostaviti dobro delujoč 
sistem.  
 
Dr. Iztok Ciglarič, kot eden od organizatorjev mitinga iz serije Mednarodne atletske lige, 
je povedal, da je bila težava tudi v majhnem številu prijavljenih tekmovalcev, kar 
posledično organizatorja pripelje do razmišljanja o odpovedi mitinga. Popolnoma se 
strinja, da je tekmovanja potrebno organizirati, a na drugi strani je prav, da je odziv 
tekmovalcev primeren. 
 
Več razpravljavcev je postavilo vprašanje, zakaj je odpadel kros občinskih reprezentanc. 
 
Mario Mohorovič je menil, da so glede organizacije mitingov še rezerve, o katerih se 
lahko organizatorji pogovorijo. Meni, da bi lahko zveza organizatorjem pomagala tudi pri 
iskanju sponzorjev. Ob tej priložnosti se zahvaljuje Atletski zvezi za podporo pri obnovi 
stadiona v Novem Mestu, miting v letu 2014 bo lahko tako ponovno organiziran. 
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Predsednik Atletske zveze Slovenije je odgovoril na naslednja vprašanja: 
 
glede organizacije Mednarodne atletske lige situacija ni enostavna, saj se mnenja o 
težavah glede serije tekmovanj razlikujejo. Glede števila tekmovalcev je problem tudi 
vprašanje nastopanja v različnih starostnih kategorijah. Je pa dejstvo, da atleti 
potrebujejo kakovostna tekmovanja. V povezavi s tem je izpostavil pomen vključitve 
zveze v Balkansko atletsko zvezo (ABAF) – atleti bodo dobili večje možnosti nastopanja 
na mednarodnih tekmah, organizatorji pa drugo bazo za organizacijo mitingov, saj ABAF 
pokriva prostor s 150 milijoni prebivalcev. 
 
Zapisniki sej Upravnega odbora so objavljeni na spletu, prav tako pa so seje odprte za 
javnost.  
 
Glede odpovedi krosa je povedal, da je za odpoved izvedel na delovni obveznosti v tujini, 
in da obžaluje ta dogodek. O tej temi je razpravljal tudi Upravni odbor, ki je sklenil, da je 
tekmovanje odpadlo zaradi neaktivnosti pisarne Atletske zveze Slovenije.  
 
Slavko Petelin je vprašal, kaj je namen poslovnega kluba zveze. Predsednik zveze je 
odgovoril, da je bil v letu 2012 izražen interes po pridobivanju novih sponzorjev. Namen 
poslovnega kluba je ravno pridobivati nove sponzorje zveze, jim atletiko predstaviti na 
najboljši možen način, in jih s tem motivirati za vlaganje v atletiko. Poslovni klub se zato 
financira izključno iz sredstev, ki se zberejo iz delovanja tega kluba, pri čemer prihodki v 
letu 2013 niso dosegli pričakovanih vrednosti. Torej, gre za investicijo v prihodnost, v 
pridobivanje novih sponzorjev, pri čemer se porablja za namen delovanja poslovnega 
kluba porablja samo za ta namen zbrana sredstva in ne vseh drugih sredstev. 
 
Jan Žumer je zastavil vprašanje vloge in perspektive rekreativnih tekov v okviru Atletske 
zveze Slovenije. Predsednik zveze je pojasnil, da mora Atletska zveza Slovenije kot 
krovna organizacija, pokrivati tudi področje rekreacije. Prav tako kot je raznolika atletika 
pa so raznolike tudi želje sponzorjev; nekateri želijo vlagati samo v področje rekreacije, 
zato se lahko področje financira samo, uspeh na tem področju pa lahko pozitivno vpliva 
na vsa področja delovanja zveze. 
 
Slavko Črne je vprašal, kakšne ekipe bodo potovale na tekmovanja Balkanske atletske 
zveze. Predsednik strokovnega sveta je odgovoril, da je tako Upravno odbor kot 
Strokovni svet sprejel sklep, da se bo Slovenija v tekmovalni sistem ABAF vključevala 
postopno. O zadevi bo razprava potekala tudi na eni od prihodnjih sej Strokovnega sveta, 
ko bo znanih več informacij. Predsednik zveze se je strinjal, da je tekmovalni sistem 
ABAF opcija in ne obveza, v katerega se bo Atletska zveza Slovenije vključevala 
postopoma. 
 
Ob 19:10 so predstavniki 3 članov skupščine sejo predčasno zapustili. 
 
Predsednik delovnega predsedstva je povzel razprave ter poudaril, da bo leto 2014 zelo 
zahtevno. Tudi nacionalni program športa trenutno ne predvideva več višine sredstev, 
namenjenih za šport, kar je korak nazaj.       
 
Predlog sklepa: skupščina sprejema Letni načrt AZS za leto 2013  v predlagani obliki in 
Finančni načrt za leto 2013. Prihodki skupaj znašajo 904.000,00 EUR, likvidnostni 
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primanjkljaj iz leta 2012 je 80.000,00 EUR, razpoložljiva sredstva za tekočo porabo 
znašajo 794.000,00 EUR. 
 
Glasovanje: od 22 prisotnih delegatov z  glasovalno pravico je glasovalo ZA predlog 
sklepa 22, PROTI 0, VZDRŽANIH 0.  
 
Ad 7:  
Predlog za revizijsko hišo v letu 2013  
 
Kot izhaja iz skupščinskih gradiv, je upravni odbor s sklepom na svoji 9. seji sprejel 
predlog, da se za revizorja za leto 2013 imenuje revizijsko hišo Delloite.  
 
Predlog sklepa: za revizorja za leto 2013 se imenuje revizijska hiša Delloite.  
 
Glasovanje: od 21 prisotnih delegatov z  glasovalno pravico je glasovalo ZA predlog 
sklepa 21, PROTI 0, VZDRŽANIH 1. 
 
Ko je bil dnevni red že izčrpan, so bile podane še sledeče razprave: 
 
Predstavnik kluba iz Murske Sobote je podal tehnično vprašanje glede dovoljenja za 
nastopanje na dvodnevnih tekmovanjih. Predsednik delovnega predsedstva je pojasnil, 
da gre za pobudo Tekmovalni komisiji, strnjeno pojasnilo pa je podal tudi predsednik 
Tekmovalne komisije g. Ambrožič.  
 
Aleksander Lorečič je menil, da je predsednik pojasnil odpoved krosa, želi pa da delegati 
odgovor Upravnega odbora na pismo g. Hainza prejmejo po elektronski pošti. Prav tako 
je želel vedeti, kakšen bo status razrešenega direktorja in imenovanega sekretarja. 
 
Razpravljavci so glede neudeležbe atletov na tekmovanjih menili, da lahko tudi trenerji s 
svojim delom vplivajo na to področje. Podprl pa je prizadevanje predsednika zveze glede 
sponzorskih in medijskih aktivnosti ter načrta pridobivanja novih sponzorjev.  
 
Uroš Verhovnik je podal predlog glede tekmovalnega sistema, da bi vsaj na nižjih nivojih, 
lahko nastopala tudi regijska ekipa. Predsednik delovnega predsedstva je pobudo naslovil 
na člana Izvršnega odbora, pristojnega za tekmovanja ter na pristojne za tovrstne 
odločitve v okviru zveze. 
 
Mario Mohorovič je menil, da ima razdrobljenost občin negativni učinek tudi na 
pridobivanje sredstev in izpostavil primer sodelovanja AK Krka s klubom iz sosednje 
občine.  
 
Preden je predsednik delovnega predsedstva zaključil skupščino, je predal besedo še 
predsedniku Atletske zveze Slovenije. 
 
Predsednik Atletske zveze Slovenije Gregor Benčina je povedal, da si lahko leto 2013 
zapomnimo tudi po mnogih dobrih stvareh. Izjemnega pomena so številni rezultatski 
uspehi naših atletinj in atletov, reprezentanca se je vrnila v prvo ligo evropskega pokala 
državnih reprezentanc. Ti uspehi so spodbudni za prihodnost in nas uvrščajo visoko tudi v 
mednarodnem merilu, ob bok številčnejšim in bogatejšim državam. Zvezi je uspelo 
pridobiti organizacijo volilnega kongresa Evropske atletske zveze, ki bo prelomen, saj bo 
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krovna atletska organizacija v Evropi dobila novo vodstvo. Prav tako so Slovenijo letos 
obiskali mnogi pomembni gostje (Sergey Bubka, Hansjoerg Wirz, Jean Gracia, Antti 
Pihlakoski) in z nami izmenjali izkušnje in mednarodno uveljavljene dobre prakse v 
atletiki. Podporo delovanju Atletske zveze Slovenije sta izrazila tudi predsednik 
Republike, g. Borut Pahor in resorni minister, dr. Jernej Pikalo. V letu 2014 bo možno na 
razpise za dodelitev evropskih sredstev mogoče kandidirati tudi s projekti športne 
infrastrukture. Odlično je bil organiziran tudi European Athletics Classic atletski miting v 
Velenju ter državno prvenstvo za člane in članice v Celju. Veliko truda je bilo vloženo tudi 
v prihodnost atletike in v promocijo. Zahvalil se je vsem, ki so sodelovali pri delu v 
atletiki v letošnjem letu. V časih, ki niso lahki, je bilo narejenega veliko, zato uspehi niso 
samoumevni. Za delovanje v dobro atletike in njen napredek pa si bo z ekipo prizadeval 
tudi v prihodnje. 
 
Skupščina Atletske zveze Slovenije je bila zaključena ob 19:29. 
 
 
Predsednik delovnega predsedstva: Dušan Prezelj 
 
Zapisnikar: Luka Steiner 
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