Zapisnik
1. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije,
ki je bila v sredo, 30. januarja 2013 ob 17.00 uri v prostorih AZS
Prisotni: Gregor Benčina-predsednik AZS, mag. Marjan Hudej, dr. Boris Dular,
Martin Steiner, Gabrijel Ambrožič, Janez Aljančič, Tomo Šarf, Dušan Prezelj,
Aleš Cantarutti, Stane Rozman – člani UO AZS
Opravičeno odsotni: Dušan Olaj, Marjan Štimec, dr. Iztok Ciglarič
Nadzorni odbor AZS: Primož Hainz, mag. Darjo Pungartnik
Strokovna služba: Boris Mikuž–direktor AZS, Zdravko Peternelj, Davor Damjanić
Predsednik AZS Gregor Benčina je po pozdravu vseh prisotnih in ugotovitvi sklepčnosti
predlagal in obrazložil naslednji dnevni red, ki so ga prejeli člani UO AZS in NO AZS:
Dnevni red:
1. Potrditve predsednikov delovnih teles in komisij AZS; potrditev direktorja AZS
(Statut AZS)
2. Izhodišča strokovnega letnega plana 2013
3. Pobude in predlogi
4. Razno
Na dnevni red ni bilo razprave.
Sklep 1:
UO AZS potrjuje predlagani dnevni red.
AD1. Potrditve predsednikov delovnih teles in komisij AZS; potrditev direktorja AZS
Uvodna obrazložitev: Gregor Benčina, predsednik AZS je podal uvodno obrazložitev za
imenovanja skladno s Statutom AZS (29. in 30. člen).
Vsi predlagani kandidati so dali svoje soglasje na področje dela, ki ga predvideva Statut AZS.
Predlog za imenovanje je bil podan za spodaj zapisane funkcije in kandidate, ki so bili
predlagani za opravljanje teh funkcij:
a. Direktor AZS – predlog Boris Mikuž
b. Predsednik Strokovnega sveta AZS – predlog Martin Steiner
c. Predsednik Tekmovalne komisije AZS – predlog Gabrijel Ambrožič
d. Predsednik Komisije za antidoping – dr. Tadej Malovrh
e. Predsednik Komisije za nagrade in priznanja – predlog dr. Boris Dular
f. Robert Teršek za člana UO AZS na predlog Združenja atletov Slovenije
g. Andrej Jeriček za člana UO AZS na predlog ZATS (Združenja atletskih trenerjev
Slovenije)
h. dr. Andrej Udovč za člana UO AZS na predlog ZASS (Združenja atletskih sodnikov
Slovenije)

Predsednik Gregor Benčina je predlagal, da bi podpredsednika (-e) in dva dodatna člana UO
AZS, potrdili na eni od prihodnjih sej.
Na predloge ni bilo razprave in drugih predlogov, zato je predsednik AZS Gregor Benčina
predlog dal na glasovanje.
Sklep 2:
UO AZS potrjuje mandate kot sledi:
a. Direktorja AZS – predlog Boris Mikuž
b. Predsednika Strokovnega sveta AZS – predlog Martin Steiner
c. Predsednika Tekmovalne komisije AZS – predlog Gabrijel Ambrožič
d. Predsednika Komisije za antidoping – dr. Tadej Malovrh
e. Predsednika Komisije za nagrade in priznanja – predlog dr. Boris Dular
f. Roberta Terška za člana UO AZS na predlog Združenja atletov Slovenije
g. Andreja Jeriček za člana UO AZS na predlog ZATS (Združrnja atletskih trenerjev
Slovenije)
h. dr. Andreja Udovča za člana UO AZS na predlog ZASS (Združenja atletskih
sodnikov Slovenije)
Predsednik Strokovnega sveta AZS in predsedniki Tekmovalne komisije, Antidoping
komisije in Komisije za nagrade in priznanja, do naslednje seje UO AZS pripravijo
sestave svojih delovnih teles in jih predložijo v potrditev UO AZS, kot je predvideno s
Statutom AZS.
Po potrditvi zgornje liste kandidatov je polnopravni član UO AZS postal predsednik
Strokovnega sveta AZS, Martin Steiner. Od tega trenutka dalje je UO AZS štel na 1. seji UO AZS
10 članov.
AD 2. Izhodišča strokovnega letnega plana 2013
Martin Steiner je predstavil dokument, ki vsebuje vse ključne elemente:
a. vse najpomembnejše tekme 2013 (ter cilje)
b. kriterije za nastope
c. potencialne kandidate za nastope
d. pogled na bližnji nastop na EP v dvorani
Predstavil je trenutno stanje za nastop na EP dvorana (7 kandidatov že z normo).
Kot najpomembnejše cilje je predstavil:
• vrhunske nastope na največjih tekmah, ki jih bo v letu 2013 rekordno veliko (SP,
EP dvorana, SP ml. ml., EP mladinci, EP kros, …OFEM, Univerziada, ..)
• vrhunski nastop (kolajna) na SP v Moskvi
• vrnitev reprezentance v prvo ligo
Pojasni, da je potrebno na novo definirati določene segmente (štafete) in da je delovanje
znotraj sistema avtonomno določalo reprezentance in program.

Poudaril je prenizek nivo (dosegljivost, odzivnost, ..) medicinske podpore za atlete.
V organizacijsko-tekmovalnem delu bi bila zaželena večja »internacionalizacija mednarodne
atletske lige« in višji nivo tekmovanj na skoraj vsakem mitingu, kar pa je seveda mnogokrat
povezano z denarjem.
Ob predstavitvi se je dotaknil tudi sistema pogodb za atlete v preteklosti.
V komentarjih so člani UO AZS izpostavili naslednje:
- zaostrene pogoje za SP (Dušan Prezelj), saj velja rezultat samo v letu 2013, zato je
potrebno vse dokumente skladno pripravljati, saj jih atleti in trenerji berejo
- kriterije za pogodbe naj se na novo definirajo/premislijo in stroka naj ima diskrecijsko
pravico z argumenti predlagati nekoga v višji razred (Stane Rozman)
- nekateri deli atletike so specifika (zavestno smo dali v preteklosti podporo maratonu
ter srednjim in dolgim progam!) in to je potrebno vedno imeti pred očmi (Ambrožič)
- komisije se razume pripravijo svoje programe do ene izmed prihodnjih sej (Ambrožič)
- predstavljen program je razumljen kot dobro izhodišče/pregled in naj ga Strokovni
svet AZS kompetentno in neodvisno pripravi za prihodnjo sejo (dr. Boris Dular)
- načrtna vlaganja v mlade so se v preteklosti obrestovala in kot je videti je program
naravnan v to smer, zato to podpira (dr. Boris Dular)
Sklep 3:
UO AZS se je seznanil s ključnimi izhodišči strokovnega programa za leto 2013;
koledarjem največjih tekem, predvidenimi kriteriji za leto 2013 za nastope na največjih
tekmah in kandidati za nastope na le teh.
Dokument bo do prihodnje seje pripravljen do te mere, da bodo usklajena še vsa
odprta vprašanja.
Sklep 4:
UO AZS nalaga predsedniku Strokovnega sveta AZS, da s podporo pisarne AZS in skupaj
s predvidenimi sodelavci pripravi končni predlog in ga predloži v potrditev do
prihodnje seje UO AZS.
Sklep 5:
UO AZS bo skladno s kriteriji reprezentanco in vodstvo za EP v dvorani potrdil na
podlagi dopisne seje.
AD 3. Pobude in predlogi
Informacijo o možnosti kandidatur v sklopu evropske atletike je podal Boris Mikuž.
AZS ima možnost na podlagi razgovorov z EA in glede na možnosti slovenske atletike,
trenutno pripraviti dve kandidaturi za EA:
a) za organizacijo kongresa EA v letu 2015
b) za organizacijo European Cup 10.000 m v letu 2014
pri čemer kongres AZS stane vsaj 20.000 eur (razlika med prihodki in odhodki).

V razpravi so prisotni člani poudarili naslednje izhodišča:
- podporo kandidaturam, posebej kongresu 2015 (priložnost!); če začnemo z delom
sedaj, imamo večje možnosti za uspeh (mag. Marjan Hudej)
- veliko večje zanimanje medijev (volilni kongres!) (mag. Marjan Hudej)
- argumente mag. Marjan Hudej potrdi Janez Aljančič, ki poudari, da bo tekma naporna,
saj je zanimanje za volilni kongres vedno veliko; ključno je vedeti kaj hočemo s
kongresom doseči
- lobiranje bo sestavni del; kongres bo zahteval vsaj 40.000- 50.000 eur sredstev
- tak kongres je investicije (Tomo Šarf)
- smisel takega projekta je, v kolikor se kandidira v organe EA in pri tem načrtno dela za
njihovo izvolitev (Martin Steiner)
Sklep 6:
UO AZS potrjuje kandidaturi na EA:
a) za organizacijo kongresa EA v letu 2015
b) za organizacijo European Cup 10.000 m v letu 2014
AD 4. Razno
Boris Mikuž je posredoval informacijo o »Razpisu MIKZŠ«, ki ga mora AZS oddati do
11.02.2013. Po informacijah MIKZŠ naj bi bila sredstva za šport (delovanje NPŠZ in programi)
na enaki višini kot v letu 2012.
Ko bodo znana sredstva s strani FŠO, na katera je AZS seveda kandidirala, ter sredstva s strani
MIKZŠ (predvidoma sredi marca 2013), bo mogoče natančneje določiti finančni program AZS
za leto 2013.
Predsednik AZS Gregor Benčina je podal prve obrise, ki se nakazujejo za leto 2013 na
področju finančnih sredstev.
Kot kaže bodo sredstva s strani obeh omenjenih virov verjetno podoba kot v letu 2012
(konservativna pričakovanja). Razgovori s sponzorji so sicer v polnem teku, a je trenutni
gospodarski položaj tak, da je potrebno za pridobitev sredstev na trgu vložiti veliko energije
in ne nazadnje startati na sponzorje s projekti.
Verjetni ali pričakovani realni okviri za delovanje AZS v letu 2013 so v mejah med 750.000800.00 eur.
Stane Rozman je predstavil predlog, da bi SP v skoku s palico organizirali 15.02. v Celju in ne
16.02. v Ljubljani, saj objekt v Ljubljani atletom ne dovoljuje izvedbe korektnega zaleta.
Predsednik Tekmovalne komisije Gabrijel Ambrožič je pojasnil, da so prejeli predlog
AD Kladivar, jo obravnavali in da je v teku usklajevanje z organizatorjem (AD MASS), ki je
uradno pridobil DP s polnim programom.
Ker je logično, da bi najboljši atleti pred EP imeli še eno kvalitetno preizkušnjo, predlaga, da v
kolikor ne bi dosegli dogovora z organizatorji v Ljubljani, AD Kladivar organizira miting v tej
disciplini.
Predsednik AZS Gregor Benčina je predlagal, da se kolikor je le mogoče najde optimalna
rešitev, saj so dvorane generalni problem slovenske atletike.

Član UO AZS Aleš Cantarutti je na kratko informiral ostale, da je prvič postal član UO AZS.
Meni, da je glede na poznavanje področja, AZS »podhranjena« na področju marketinga in
komunikacij z javnostmi. Zato predlaga, da se naredi letni »marketinško-komunikacijski
načrt-plan«, ki bo delovanje prestavil stopnjo više.
Kot izvrstno izhodišče je za leto 2013 pred nami SP v Moskvi, ki je za slovensko gospodarstvo
zelo zanimiva.
Predsednik AZS Gregor Benčina je pojasnil, da je AZS že začela konkretne korake na tem
segmentu in da bo v delo vključena nova sodelavka, ki bo imela nalogo osnovati tudi »poslovni
klub AZS«.
Zdravko Peternelj, strokovni delavec na AZS je opozoril, da je dobro imenovati tudi Komisijo
za prestope pri AZS. Sklenjeno je bilo, da bo to opravljeno pred prestopnim rokom v aprilu.
Predsednik AZS Gregor Benčina se je zahvalil za udeležbo na prvi seji UO AZS, ki se je končala
ob 18.50.

Ljubljana, 11.02.2013

Zapisal in uredil:
Boris Mikuž
Atletska zveza Slovenije
predsednik
Gregor Benčina

