
 
 
Z A P I S N I K: 18. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je bila v sredo, 
17. decembra ob 17. uri v prostorih Atletske zveze Slovenije (Letališka cesta 33c, Ljubljana). 
 
Prisotni: Gregor Benčina, predsednik AZS, Gabrijel Ambrožič, dr. Marjan Hudej, Andrej Jeriček, 
Primož Kozmus, Dušan Prezelj, Martin Steiner, Tomo Šarf, dr. Andrej Udovč, Stane Rozman, dr. 
Boris Dular 
Odsotni: Dušan Olaj, Janez Aljančič, Željko Puljič, Marjan Štimec, Roman Dobnikar 
 

� Predlog dnevnega reda: 
 
1. Potrditev zapisnika 17. seje 
2. Sprejem novega kluba v Atletsko zvezo Slovenije (G. Benčina, L. Steiner) 
3. Poročilo o poteku redne skupščine Atletske zveze Slovenije (G. Benčina, dr. B. Dular)  
4. Poziv organom AZS k operativnemu delovanju, izvedbi postopkov za kadrovsko popolnitev ter 
pripravi predloga za posodobitev aktov zveze, skladno s sklepom skupščine Atletske zveze 
Slovenije (M. Steiner, D. Zlatnar) 
5. Poročilo o dogodku "Naj atlet" in Kongresu Zveze atletskih trenerjev Slovenije (G. Benčina, A. 
Jeriček, L. Steiner) 
6. Kongres Evropske atletske zveze, Bled 2015; imenovanje organizacijskega odbora ter 
potrditev kandidature predsednika Atletske zveze Slovenije za kandidata za »EA Council« (G. 
Benčina, J. Aljančič, L. Steiner)  
7. Obvestila (G. Benčina, L. Steiner) 
 

 
� Ad. 1. Potrditev zapisnika 17. seje 

 
Zapisnik 17. seje je bil članom poslan po mailu. Na zapisnik člani niso imeli pripomb. 
 
Predlog sklepa št. 105 Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje zapisnik 17. seje. 
 
Glasovanje: 

Število članov Upravnega 
odbora, ki je glasovalo ZA 
predlagani sklep 

Število članov Upravnega 
odbora, ki se je glasovanja o 
predlaganemu sklepu 
VZDRŽALO 

Število članov Upravnega 
odbora, ki je glasovalo 
PROTI predlaganemu sklepu 

11 0 0 
 

� Ad.2: Sprejem novega kluba v Atletsko zvezo Slovenije 
 

Predsednik AZS Gregor Benčina je pojasnil, da je Atletska zveza Slovenije prejela prošnjo za 
včlanitev Atletskega kluba Križe v Atletsko zvezo Slovenije ter da daje prošnjo na glasovanje 
članom upravnega odbora. 

 
Razprava: 
Martin Steiner je podal vprašanje glede časovnega termina plačila članarine. Luka Steiner je 
pojasnil, da se članarina plača vnaprej in velja kot pristopni pogoj za članstvo.  

 
Andrej Jeriček je pripomnil, da bi bilo v bodoče potrebno definirati relacije med manjšimi in 
večjimi klubi v članstvu AZS ter njihovo vlogo. Martin Steiner je podal predlog, da bi se vloga  



 
 
večjih in manjših klubov lahko razmejila s številom glasov. Dušan Prezelj je podal mnenje, da je 
treba dati podporo malim klubom, morda tudi na način, da se jih oprosti plačila članarine, saj je 
potrebno vzpodbujati lokalni nivo, zato je po njegovem mnenju vprašanje relacij med klubi 
vredno širše debate. Andrej Jeriček je pojasnil izkušnje glede podpore lokalnim klubom, kjer so v 
lokalnem okolju naleteli na številne administrativne težave. 
 
Gregor Benčina je povzel zaključek, da se člani strinjajo, da se v Atletsko zvezo Slovenije vključi 
čim več klubov, vendar bo v bodoče potrebno definirati vloge in razmerje med klubi. 
 
Sklep št. 106: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije sprejema prošnjo za včlanitev Atletskega 
kluba Križe v Atletsko zvezo Slovenije. 
 
Glasovanje: 
 

Število članov Upravnega 
odbora, ki je glasovalo ZA 
predlagani sklep 

Število članov Upravnega 
odbora, ki se je glasovanja o 
predlaganemu sklepu 
VZDRŽALO 

Število članov Upravnega 
odbora, ki je glasovalo 
PROTI predlaganemu sklepu 

11 0 0 
 

� Ad. 3:  Poročilo o poteku redne skupščine Atletske zveze Slovenije 
 

Luka Steiner je podal kratko poročilo glede poteka redne letne skupščine Atletske zveze 
Slovenije, ki jo je letos vodil dr. Boris Dular. Člani so med drugim pregledali poročilo 
verifikacijske komisije, letno poročilo in plan dela ter se seznanili s poročilom Nadzornega odbora 
Atletske zveze Slovenije ter predlogom za revizijsko hišo za revizijo poslovanja v letu 2014. 
 
Pred letno skupščino sta bili podeljeni letošnji posebni priznanji AZS, in sicer dr. Janezu 
Kocijančiču za dolgoletno uspešno sodelovanje ter dr. Andreju Staretu za pomemben prispevek k 
popularizaciji atletike. Sprejet  je bil tudi predlog o premiku termina skupščine na zgodnejši, 
pomladanski termin, da se ujame aktualnost. 
 
V nadaljevanju je direktor Atletske zveze Slovenije Luka Steiner prisotne seznanil z ne 
delovanjem Disciplinske komisije Atletske zveze Slovenije. Sprejet je bil sklep, da skupščina 
pooblašča upravni odbor, da sprejme vse nadaljnje postopke za nemoteno delovanje komisije v 
prihodnje, prav tako glede Nadzornega odbora, v katerem je odstopil predsednik Primož Hainz. 
Luka Steiner je prisotne seznanil, da se je v vmesnem času že sestal s člani nadzornega odbora, 
ki so opravili obisk na AZS in se pozanimali o poslovanju. Do nadaljnjega bo koordinatorka Pika 
Radmilovič. 
 
Razprava: 
Dr. Boris Dular je opozoril, da natančne specifikacije statut zveze ne vsebuje in dodal, da je 
skupščina odločila, da ima upravi odbor mandat, da smiselno izpelje nadaljnje postopke, pri 
čemer pa je v nadaljevanju treba izpeljati tudi nadomestne volitve. 
 
Stane Rozman je opozoril, da je treba čimprej začeti s postopki za nadomestne volitve ter določiti 
kandidate za manjkajoče funkcije ter pričeti s postopkom evidentiranja. 
 
 



 
Gregor Benčina je povzel razpravo, da se ugotovi dejansko stanje glede aktivnosti predsednice 
disciplinske komisije in da pisarna zveze ugotovi stanje v roku 15 dni. 
 
Sklep št. 107: člani Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije so se seznanili s potekom redne 
letne skupščine in s sprejetimi sklepi.  
 
Glasovanje: 
 

Število članov Upravnega 
odbora, ki je glasovalo ZA 
predlagani sklep 

Število članov Upravnega 
odbora, ki se je glasovanja o 
predlaganemu sklepu 
VZDRŽALO 

Število članov Upravnega 
odbora, ki je glasovalo 
PROTI predlaganemu sklepu 

11 0 0 
 

� Ad. 4:  Poziv organom AZS k operativnemu delovanju, izvedbi postopkov za 
kadrovsko popolnitev ter pripravi predloga za posodobitev aktov zveze, skladno 
s sklepom skupščine Atletske zveze Slovenije 

 
Predsednik Gregor Benčina je obrazložil predlagani sklep, s katerim je dodatno poudarjen pomen 
proaktivnega delovanja vseh, ki prispevajo k delu zveze. Člani upravnega odbora so se strinjali z 
vsebino sklepa, ki bo operacionaliziran v letu 2015. 

 
Sklep št. 108: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s sklepom skupščine. 
Upravni odbor nalaga vsem organom, da delujejo operativno in proaktivno. 
 
Hkrati se pripravi posodobitev aktov Atletske zveze Slovenije, skladno s smernicami, sprejetimi 
na skupščini.  
 
Upravni odbor za pripravo posodobitve aktov imenuje delovno skupino v sestavi dr. Boris Dular, 
Dušan Prezelj in Luka Steiner. 
 
Predlog posodobitve aktov se pripravi za obravnavo na seji Upravnega odbora pred redno letno 
skupščino. 
 
Glasovanje: 
 

Število članov Upravnega 
odbora, ki je glasovalo ZA 
predlagani sklep 

Število članov Upravnega 
odbora, ki se je glasovanja o 
predlaganemu sklepu 
VZDRŽALO 

Število članov Upravnega 
odbora, ki je glasovalo 
PROTI predlaganemu sklepu 

11 0 0 
 

� Ad 5: Poročilo o dogodku "Naj atlet" in Kongresu Zveze atletskih trenerjev 
Slovenije 

 
Andrej Jeriček je poročal o letošnjem kongresu Zveze atletskih trenerjev Slovenije, ki je letos 
potekal skupaj s podelitvijo »Naj atlet« 15. in 16. novembra na Ptuju.  
 
 



 
Povedal je, da je v pripravi zapisnik letošnje skupščine, zato bo natančnejše poročilo podano na 
naslednji seji. Obetajo se tudi spremembe pravilnika o licenciranju. Sicer pa se je letošnjega 
kongresa udeležilo rekordno število trenerjev, udeležba je presegla številko 200 trenerjev. Kot 
eden izmed predavateljev je bil povabljen tudi vrhunski strokovnjak iz tujine, kar se je izkazalo 
kot dobra praksa tudi za prihodnost. 

 
Iz organizacijskega smisla se je izkazalo sodelovanje z Atletsko zvezo za dobro izkušnjo.  
 
Katja Kustec je poročala o podelitvi priznanj najboljšim atletom – prireditvi Naj atlet. Tudi iz 
vidika promocije in pojavnosti atletike se je izkazalo združevanje dogodkov kot dobra poteza. Na 
prireditev je bilo vabljenih okrog 400 gostov, prireditve se udeležilo okrog 250 gostov, med njimi 
večina nagrajencev. Pri prireditvi so sodelovali RTV Slovenija, lokalni klub ter Sava hoteli. Kot je 
bilo v praksi zadnja leta, so se podeljevale nagrade najboljšim trem atletom in trenerju 
najboljšega atleta v petih starostnih kategorijah, poleg tega pa so se podelile plakete zveze, 
nagrada naj trenerju, naj klubu, novost pa so bila letošnja posebna priznanja, ki jih je podelil 
predsednik zveze. Ne podeljene so ostale letošnje rekorderske značke ter nagrade absolutnim 
reprezentantom, ki se bodo podelile ob naslednji primerni priložnosti. 
 
Dr. Andrej Udovč je poročal, da so 29. novembra imeli zasedanje tudi atletski sodniki, izražen pa 
je bil interes, da bi tudi sodniki sodelovali pri sklopu zaključnih dogodkov sezone. Gabrijel 
Ambrožič je dodal, da je bila v sklopu Dni atletike organizirana tudi koledarska borza, kjer so bila 
podeljena tekmovanja za leto 2015. 22. novembra pa je bilo organizirano tudi izobraževanje za 
vodje tekmovanj, ki je naletelo na dober odziv. Udeležilo se ga je okrog 30 ljudi iz celotne 
Slovenje, tudi v 2015 pa se načrtujejo dodatna izobraževanje za vodje posameznih 
organizacijskih služb po področjih. 

 
Gregor Benčina je povzel, da na Atletski zvezi Slovenije podpiramo koncept povezovanja različnih 
dogodkov in združenj z namenom, da se ob koncu sezone na enem mestu združi celotna atletska 
javnost. 
 
Sklep št. 109: Upravni odbor se je seznanil s potekom dogodka »Naj atlet« in Kongresa Zveze 
atletskih trenerjev Slovenije. 
 
Člani Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije podpirajo koncept povezovanja dogodkov in 
izvedbo projekta »Dnevi atletike« v letu 2015. 
 
Glasovanje: 
 

Število članov Upravnega 
odbora, ki je glasovalo ZA 
predlagani sklep 

Število članov Upravnega 
odbora, ki se je glasovanja o 
predlaganemu sklepu 
VZDRŽALO 

Število članov Upravnega 
odbora, ki je glasovalo 
PROTI predlaganemu sklepu 

11 0 0 
 

 
� Ad 6: Kongres Evropske atletske zveze, Bled 2015; imenovanje organizacijskega 

odbora ter potrditev kandidature predsednika Atletske zveze Slovenije za 
kandidata za »EA Council.« 
 



 
Gregor Benčina je poročal, da se bo spomladi po 16 letih menjalo vodstvo Evropske atletske 
zveze (EA), ki ga bo v 2015 organizirala Slovenija. V preteklem tednu je bil na delovnem obisku 
direktor EA z ekipo in potrdil prisotnost najvišjih predstavnikov atletike na kongresu, vključno s 
predsednikom in podpredsednikoma mednarodne atletske zveze (IAAF).  Kongresu bodo 
prisostvovali vodje atletskih organizacij iz vseh držav EA ter približno 100 gostov, ki se običajno 
ne udeležijo tovrstnih kongresov. Glede na povečano pomembnost  kongresa je bilo za sam 
volilni del kongresa potrebno najti primernejše večja lokacija za sam kongres. Po opravljenih 
ogledih in posvetovanjih je bilo sprejeto, da  bo kongres v soboto, 10. aprila 2015 potekal na 
Brdu pri Kranju, spremljevalne aktivnosti in nočitve pa bodo na Bledu. 
 
Bilo je poudarjeno, da je kongres treba izkoristiti za promocijo atletike doma. V nadaljevanju je 
predsednik AZS pozval prisotne k sodelovanju na kongresu, če bi želeli sodelovati. Člani so 
imenovali in potrdili organizacijski odbor za kongres. 
 
Dr. Marjan Hudej je opozoril, da je potrebno pravočasno rezervirati termine na RTV Slovenija. Ob 
tem je predsednik Atletske zveze povedal, da je opravil sestanek z urednikom športnega 
programa Miletom Jovanovičem glede pokritosti atletskih dogodkov v 2015. Kongresu bo 
namenjena posebna oddaja na RTV Športni izziv, ki ga bo vodil Igor Bergant. Z najvišjimi gosti 
bodo opravljeni tudi intervjuji, dogovorjena pa je tudi pokritost s kamero na Bledu/Brdu ter 
prispevek v Odmevih. Povečano je tudi število prenosov Diamantne like, ki jih bo v letu 2015 
sedem. Zagotovljen je tudi prenos svetovnega prvenstva iz Pekinga, prenos dvoranskega 
evropskega prvenstvo iz Prage ter miting iz Velenja ter tekmovanje Balkanation, ki bo ponovno v 
Sloveniji. 
 
V nadaljevanju je dr. Marjan Hudej poudaril, da so že lani začele potekati vse aktivnosti v zvezi s 
kongresom, veliko aktivnosti je bilo že izpeljanih. Predlagal je, da člani uradno potrdijo podporo 
predsedniku AZS Gregorju Benčini. Tudi direktor AZS Luka Steiner je dodal pomembnost 
zastopanosti v različnih odborih na nacionalni in mednarodni ravni in da bi bilo potrebno 
kandidaturo tudi formalizirati. 

 
Sklep št. 110: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije imenuje ožji organizacijski odbor Kongresa 
Evropske atletske zveze, Bled 2015, v sestavi: Gregor Benčina, predsednik, dr. Marjan Hudej, 
podpredsednik, Roman Dobnikar, Željko Puljič, Dušan Olaj člani, podpredsednik, Luka Steiner, 
sekretar, Britta Bilač, marketing in prodaja, Katja Kustec, PR in protokol, Špela Hus, nočitve, 
logistika in prostovoljci. Organizacijski odbor se po potrebi dopolni s predstavniki izvajalcev 
storitev na posameznih organizacijskih področjih. 
 
Upravni odbor podpira kandidaturo Gregorja Benčine za člana sveta Evropske atletske zveze (EA 
Council). Upravni odbor imenuje Gregorja Benčino za kandidata Atletske zveze Slovenije za člana 
Sveta Evropske atletske zveze (EA Council). 

 
� Ad 7: Obvestilo o volitvah OKS in ostala obvestila 

 
Martin Steiner je poročal o službenem obisku z direktorjem zveze v Dubrovniku pri novem 
predsedniku hrvaške atletske zveze Ivanu Vestiću, ki je organiziral srečanje predstavnikov 
atletskih zvez s področja Balkana, udeležil pa se ga je tudi Sergej Bubka. Luka Steiner je dodal, 
da je potekalo nekaj bilateralnih srečanj s pobudo za skupno delovanje, odziv zvez pa je bil zelo 
dober.   
 



 
Gregor Benčina je v nadaljevanju člane obvestil o poteku volitev OKS – ZŠZ. Pred volitvami so 
potekale razne aktivnosti, Atletska zveza Slovenije pa je kot edina športna zveza organizirala 
dogodke s kandidati za predsednika OKS – ZŠZ ter ostalimi športnimi zvezami - Olimpijske 
pogovore.  
 
Za novega predsednika OKS – ZŠZ  je bil izvoljen Bogdan Gabrovec. AZS je pridobila mesto v 
izvršnem odboru, mesto v IO, kjer je AZS do sedaj uspešno zastopal Dušan Prezelj, pa bo od 
sedaj pripadlo Gregorju Benčini.  
 
Predsednik AZS je pojasnil, da je bil potek volitev vse do izida zelo nepredvidljiv. AZS se ni 
posebej izpostavila in ni kandidirala za podpredsednike, saj bi to lahko ogrozilo prisotnost v IO.  

 
Andrej Jeriček je podal vprašanje glede udeležbe atletov na balkanskih igrah. Martin Steiner je 
pojasnil, da je bilo sprejeto, da se bo balkanskih iger udeleževala reprezentanca. Novosti pri 
udeležbi v 2015 so: strokovni svet (zadolžitev Boštjana Fridriha in Roka Kopitarja) bo pripravil 
norme, ki jih bo potrebno doseči za udeležbe na igrah. Finančne obveznosti atletov ostanejo 
enake kot leto prej razen v primeru članske reprezentance, kjer bodo vse finančne obveznosti 
krite s strani AZS.   
 
Primož Kozmus je zastavil še vprašanje, kakšna je situacija glede pogodb z atleti. Martin Steiner 
je odgovoril, da so v pripravi, podobno kot letošnje leto pa bo prvo obvestilo predstavljeno 
atletom in strokovnemu svetu v mesecu januarju. 
 
Seja se je zaključila ob 18.30. 
 
Atletska zveza Slovenije 
Predsednik  
 
Gregor Benčina 
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Zapisala: Katja Kustec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


