Z A P I S N I K: 17. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je bila v sredo,
12. novembra ob 16. uri v prostorih Atletske zveze Slovenije (Letališka cesta 33c, Ljubljana).
Prisotni: Gregor Benčina, predsednik, dr. Marjan Hudej, podpredsednik, Janez Aljančič, Gabrijel
Ambrožič, Roman Dobnikar, Andrej Jeriček, Primož Kozmus, Dušan Prezelj, mag. Željko Puljič,
Martin Steiner, Tomo Šarf, Marjan Štimec, dr. Andrej Udovč.
Odsotni: dr. Boris Dular, Dušan Olaj, Stane Rozman


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 15. in 16., korespondenčne, seje
2. Imenovanje Željka Puljiča za novega člana Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije (G.
Benčina)
3. Pregled poslovanja zveze v obdobju 1 – 9/2014 (G. Benčina, L. Steiner)
4. Analiza tekmovalne sezone 2014, primerjava POI Peking in London s pogledom na POI Rio
de Janeiro in predstavitev izhodišč strokovnega programa za sezono 2015 (M. Steiner, D.
Zlatnar)
5. Organizacija Atletske zveze Slovenije in kadrovske zadeve (G. Benčina, J. Aljančič)
6. Potrditev kandidatov Atletske zveze Slovenije za organe OKS – ZŠZ (G. Benčina, D.
Prezelj)
7. Sklic redne letne skupščine Atletske zveze Slovenije in potrditev gradiv (G. Benčina, L.
Steiner)
8. Certifikacija objektov – poročilo (G. Ambrožič)
9. Razpisi tekmovanj za leto 2015 (G. Ambrožič)
10. Obvestila
a. Razpis Fundacije za šport za leto 2015 (M. Steiner)
b. Atletski konec tedna, kongres ZATS in prireditev »Naj Atlet 2014« – seznanitev (L.
Steiner, dr. B. Dular, A. Jeriček)
c. Obvestilo o poteku projekta izdelave analize obdobja 2005-2014 in strategije za
obdobje 2015 – 2025 (D. Prezelj)


Ad. 1. Potrditev zapisnika 15. in 16., korespondenčne, seje

Luka Steiner je podal opombo, da 16. korespondenčna seja v času pošiljanja gradiva še ni bila
končana. Na seji je bila obravnavana potrditev nagrad s strani komisije za nagrade in priznanja
AZS. Člane je seznanil, da je bila seja uspešno opravljena. 9 članov je glasovalo za, 6 pa jih ni
glasovalo. Tomo Šarf je poslal redakcijske popravke, ki bodo upoštevani.
Predlog sklepa št. 93: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje zapisnik 15. in 16.
korespondenčne, seje
Glasovanje:
Število članov Upravnega
odbora, ki je glasovalo ZA
predlagani sklep
14

Število članov Upravnega
odbora, ki se je glasovanja o
predlaganemu sklepu
VZDRŽALO
0

Število članov Upravnega
odbora, ki je glasovalo
PROTI predlaganemu sklepu
0



Ad.2: Imenovanje Željka Puljića za novega člana Upravnega odbora Atletske zveze
Slovenije (G. Benčina)

Predsednik Atletske zveze Slovenije je pozdravil Željka Puljića kot kandidata za novega člana
Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije. Izrazil je zadovoljstvo in hkrati dobrodošlico, ki se ji
je pridružil tudi Janez Aljančič in ostali člani. Željko Puljić se je zahvalil za zaupanje in poudaril,
da je Iskratel na različne načine povezan in sodeluje z Atletsko zvezo Slovenije že od leta 2007
ter da bo z veseljem pomagal pri skupnih ciljih.
Predlog sklepa št. 94: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje Željka Puljiča za člana
Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije za čas trajanja aktualnega mandata.
Glasovanje:
Število članov Upravnega
odbora, ki je glasovalo ZA
predlagani sklep
14


Število članov Upravnega
odbora, ki se je glasovanja o
predlaganemu sklepu
VZDRŽALO
0

Število članov Upravnega
odbora, ki je glasovalo
PROTI predlaganemu sklepu
0

Ad. 3: Pregled poslovanja zveze v obdobju 1 – 9/2014 (G. Benčina, L. Steiner)

Predsednik Atletske zveze Slovenije je kratko povzel finančna poročila poslovanja v prvih devetih
mesecih ki so bila članom Upravnega odbora poslana v gradivu. Bilanca kaže, da je bilo v tem
obdobju porabljenih 75,51 % prihodkov. Glede odhodkov je bilo za delovanje AZS porabljenih
74,74 % odhodkov, 80,31 % programskih odhodkov za športnike in trenerje, 87,58 % sredstev
za nastope športnikov, 77,18 % odhodkov za tekmovanja, podporo klubom, prireditve in
članstva, 52,63 % odhodkov za podporo sistema in 50 % rezervnega sklada. Bilanca kažejo
malenkostna odstopanja odhodkov malo pod prihodki. Predsednik je še povedal, da se pozitivno
poslovanje pričakuje tudi za konec leta, v pripravi pa so tudi planska izhodišča za 2015.
Predlog sklepa št. 95: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s poslovanjem
Atletske zveze Slovenije v prvih devetih mesecih leta 2014.
Glasovanje:
Število članov Upravnega
odbora, ki je glasovalo ZA
predlagani sklep
14


Število članov Upravnega
odbora, ki se je glasovanja o
predlaganemu sklepu
VZDRŽALO
0

Število članov Upravnega
odbora, ki je glasovalo
PROTI predlaganemu sklepu
0

Ad. 4: Analiza tekmovalne sezone 2014, primerjava POI Peking in London s pogledom na
POI Rio de Janeiro in predstavitev izhodišč strokovnega programa za sezono 2015 (M.
Steiner, D. Zlatnar)

Predsednik strokovnega sveta Martin Steiner je predstavil minulo tekmovalno sezono,
natančnejši pregled so člani dobili v gradivu. Sezono je označil kot uspešno, predvsem z vidika
mladinskih selekcij, ki so pozitivno presenetili na mladinskem SP v Eugenu (na SP je potovalo 20
atletov, Matija Muhar je osvojil srebro, imeli pa smo še 2 finali) ter uspešno nastopili na
Olimpijskih igrah mladih (na kvalifikacije za OI mladih je potovalo kar 19 atletov, 4 atletinje pa

so nastopile na OI, kjer je Leda Krošelj osvojila bronasto medaljo). V članski kategoriji izstopa
ekipni uspeh na EP Zürich s 6 preboji v finale, drugi glavni cilj, obstanek v prvi ligi evropske
atletike, pa se ni izšel. Tudi uspešni nastopi v zimskem delu sezone (SP v dvorani, Sopot,
Evropski zimski pokal v metih) kažejo, da je potrebno še bolj vzpodbujati zimski del sezone, da
bodo atleti imeli dva tekmovalna vrha, glede tega pa bo potrebna tudi korekcija v pripravah.
Na polovici olimpijskega cikla je moč ugotoviti, da število udeležencev na največjih članskih
tekmovanjih pada (na olimpijskih igrah v Pekingu 2008 je nastopilo 17 atletov, v Londonu 2012
11 atletov, za Rio 2016 predvidevamo 5-7 atletov), povprečna starost atletov pa narašča. Vsi
atleti vrhunske selekcije imajo službe v državni upravi ali štipendije, pomoč AZS skladno s
pravilnikom, potrebno pa bo nameniti še več pozornosti sodelovanju s klubi. Ena od prioritet so
mladi obetavni atleti, kjer si je potrebno prizadevati za čim bolj uspešen prehod med mladinsko
in člansko kategorijo, pri čemer bo sodelovala tudi zveza. Pojavlja se tudi vprašanje ali korigirati
norme za mladinska tekmovanja, kar posledično pomeni številčno manjšo udeležbo, kakovostno
pa bi bil uspeh večji.
Tekmovalno leto 2015 bo zelo zahtevno, veliko je tekmovanj, ki bodo zaradi lokacij zahtevna tudi
v organizacijskem in finančnem smislu.
Razprava:
Primož Kozmus je izpostavil vprašanje financiranja atletov v prihodnje in povedal, da bo predlog
za povečanje budgeta za tekmovalce v kratkem prišel na strokovni svet. Predlagal je, da se za
atlete mladinskih selekcij že zdaj poskuša najti sponzorja, ki bo atleta spremljal skozi kariero, pri
tem pa bi pomagali tudi člani Upravnega odbora.
Martin Steiner je pojasnil, da je o razrezu financiranja za prihodnje leto še preuranjeno
diskutirati, preden bodo bolj znane finančne zmožnosti v decembru s Fundacije za šport,
Ministrstva za izobraževanje, poudaril pa je, da so vsi od vrhunske selekcije zaposleni, kar je
osnovna potreba za zagotovitev trenažnega procesa.
Predsednik Atletske zveze Slovenije je povedal, da se že razmišlja o novih virih prihodkov in smo
začeli to gradit, koncenrirali pa se bomo na različne produkte. Roman Dobnikar se je strinjal, da
je pri pristopu do sponzorjev produkt šampiona hitrejša pot. Tudi Željko Puljić se je strinjal, da je
potrebna operacionalizacija ciljev in da je tak način dober izziv za UO. Dušan Prezelj je izpostavil
še, da ima celotna slovenska atletika proračun 2 miliona EUR, od česar je na AZS približno
polovica, kar pomeni, da se klubi soočajo s težko finančno situacijo in tudi tu je potrebno iskati
vzroke za težek prehod atletov iz mladinske v člansko kategorijo. Marjan Štimec je dodal, da
razlogi za to
niso samo finančni, saj mladi želijo v službo, ker nimajo garancije po atletski
karieri. Tudi Gabrijel Ambrožič se je strinjal, da klubi slabijo in je vse manj tekmovalcev.
Predsednik Atletske zveze Slovenije je dodal, da so klubi zapostavljeni, ko tekmovalec začne žeti
uspehe, za kar bo potrebna podpora klubom tudi s strani zveze.
Tomo Šarf je dodal še kratko poročilo sezone gorskih tekačev. Na SP v ZDA so sicer dosegli
nekoliko manj od pričakovanj, čemur pa so botrovali tudi specifični pogoji (visoka nadmorska
višina). Sezono je ocenil kot pozitivno. Najuspešnejša atletinja med gorskimi tekači je bila Mateja
Kosovelj z drugim mestom na EP v Gapu. Glede pričakovanj v prihodnji sezoni je povedal, da
drugo leto upajo na ponovitev letošnje sezone.
Predlog sklepa št. 96: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s poročilom o
poteku tekmovalne sezone 2014, z analizo in s smernicami za prihodnjo sezono.

Upravni odbor Atletske zveze Slovenije podpira predstavljene usmeritve strokovnega delovanja
zveze v prihodnji sezoni.
Glasovanje:
Število članov Upravnega
odbora, ki je glasovalo ZA
predlagani sklep
14


Število članov Upravnega
odbora, ki se je glasovanja o
predlaganemu sklepu
VZDRŽALO
0

Število članov Upravnega
odbora, ki je glasovalo
PROTI predlaganemu sklepu
0

Ad. 5: Organizacija Atletske zveze Slovenije in kadrovske zadeve (G. Benčina, J. Aljančič)

Predsednik Atletske zveze Slovenije Gregor Benčina je nato spregovoril o organizaciji Atletske
zveze Slovenije in kadrovskih zadevah. Lani je bila uvedena prehodna organiziranost, s katero je
vodenje AZS prevzel izvršni odbor, ekipi na zvezi pa se pridružili novi kadri. Predsednik je
poudaril, da se je v letu dni izkazalo, da so bili izvedeni koraki narejeni v pravo smer. Zato je bil
na osnovi sklepa izvršnega odbora in na podlagi enoletnega opravljanja dela sekretarja Luka
Steiner imenovan za direktorja zveze (kot po satutu), Izvršni odbor pa bo posvetovalni organ
predsednika zveze in direktorja. Janez Aljančič je dodal, da se je izkazalo, da so se tudi ostale
nove zaposlitve na Atletski zvezi Slovenije izkazale za pozitivne in gredo v smeri olajšanega
delovanja zveze.
Predlog sklepa št. 97: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije imenuje Luko Steinerja za
direktorja Atletske zveze Slovenije. Imenovanje velja za čas trajanja mandata predsednika oz.
najdlje do 15. januarja 2017.
Glasovanje:
Število članov Upravnega
odbora, ki je glasovalo ZA
predlagani sklep
14

Število članov Upravnega
odbora, ki se je glasovanja o
predlaganemu sklepu
VZDRŽALO
0

Število članov Upravnega
odbora, ki je glasovalo
PROTI predlaganemu sklepu
0

Luka Steiner se je zahvalil članom upravnega odbora za izkazano zaupanje.


Ad. 6: Potrditev kandidatov Atletske zveze Slovenije za organe OKS – ZŠZ (G. Benčina,
D. Prezelj)

Predsednik Atletske zveze Slovenije Gregor Benčina je seznanil člane s kandidati Atletske zveze
Slovenije za organe OKS – ZŠZ, predlogi so bili članom poslani tudi v gradivu, ter jih dal na
glasovanje: zastopnik na volilni skupščini OKS – ZŠZ Gregor Benčina; član Izvršnega odbora:
Gregor Benčina; član Nadzornega odbora: Martin Steiner; član Disciplinske komisije: dr. Boris
Dular; član Strokovnega sveta za šport pri Vladi RS: dr. Marjan Hudej.
Predlog sklepa št. 98: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije imenuje Gregorja Benčino za
zastopnika Atletske zveze Slovenije na volilni skupščini OKS – ZŠZ.

Upravni odbor Atletske zveze Slovenije imenuje Gregorja Benčino za kandidata za člana
Izvršnega odbora OKS – ZŠZ, Martina Steinerja za kandidata za člana Nadzornega odbora OKS –
ZŠZ in dr. Borisa Dularja za kandidata za Disciplinsko komisijo OKS – ZŠZ.
Upravni odbor Atletske zveze Slovenije podpira Luko Steinerja za kandidata za Strokovni svet
OKS – ZŠZ, ki ga bo Atletska zveza Slovenije predlagala Izvršnemu odboru OKS – ZŠZ.
Upravni odbor Atletske zveze Slovenije imenuje dr. Marjana Hudeja za kandidata za člana
Strokovnega sveta za šport pri Vladi RS.
Glasovanje:
Število članov Upravnega
odbora, ki je glasovalo ZA
predlagani sklep
14


Število članov Upravnega
odbora, ki se je glasovanja o
predlaganemu sklepu
VZDRŽALO
0

Število članov Upravnega
odbora, ki je glasovalo
PROTI predlaganemu sklepu
0

Ad. 7.: Sklic redne letne skupščine Atletske zveze Slovenije in potrditev gradiv (G.
Benčina, L. Steiner)

Člani Upravnega odbora so v gradivu prejeli gradivo in dnevni red za redno letno skupščino
zveze, katere sklic je predviden 3. decembra ob 16. uri. Predlagan dnevni red je sledeč:
1. Otvoritev skupščine AZS in izvolitev organov za vodenje Skupščine AZS
a. delovno predsedstvo
b. verifikacijska komisija
c. overovatelja
d. zapisnikar
2. Potrditev zapisnika zadnje redne Skupščine z dne 14. 11. 2013
3. Poročilo verifikacijske komisije
4. Letno poročilo 2013
(obravnavano na 11. seji Upravnega odbora dne 3. 4. 2014)
5. Plan za leto 2014
(obravnavan na 11. seji Upravnega odbora dne 3. 4. 2014)
6. Poročilo Nadzornega odbora Atletske zveze Slovenije
7. Predlog za revizijsko hišo za revizijo poslovanja v letu 2014
8. Pooblastilo predsedniku za imenovanje manjkajočih članov Upravnega odbora za obdobje do
naslednjih volitev
9. Obvestilo o sklicu naslednje redne letne skupščine Atletske zveze Slovenije
Razprava:
Predsednik AZS Gregor Benčina je podal predlog, da se v bodoče skupščina terminsko prestavi
na začetek leta. Člani so se strinjali, da je z dnevnega reda skupščine umaknjena 8. točka.
Zdravko Peternelj je opozoril na nedelovanje disciplinske komisije in da bodo potrebni ukrepi, saj
bodo v nasprotnem primeru nekatere stvari zastarale. Janez Aljančič je predlagal razrešitev
predsednice, če je to v skladu s pravnimi možnostmi oziroma poziv nadzornemu odboru k
ukrepanju. V razpravi, ki je sledila, so se člani strinjali, da je potrebno zadevo proučiti po pravni
poti, dr. Marjan Hudej je predlagal, da Dušan Prezelj in dr. Boris Dular pregledata statut. Člani so

se strinjali, da se pod točko 8. ta problematika uvrsti na dnevni red skupščine (obvestilo o
neodzivnosti in delovanju disciplinske komisije).
Predlog sklepa št. 99: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil z dnevnim redom
in gradivom za redno letno skupščino in ga potrjuje.
Redna letna skupščina Atletske zveze Slovenije se skliče v sredo, 03. 12. 2014 ob 16. uri v
prostorih Atletske zveze Slovenije.
Na dnevnem redu se točka 8. nadomesti z obvestilom o neodzivnosti in delovanju disciplinske
komisije.
Glasovanje:
Število članov Upravnega
odbora, ki je glasovalo ZA
predlagani sklep
14


Število članov Upravnega
odbora, ki se je glasovanja o
predlaganemu sklepu
VZDRŽALO
0

Število članov Upravnega
odbora, ki je glasovalo
PROTI predlaganemu sklepu
0

Ad. 8: Certifikacija objektov – poročilo (G. Ambrožič)

Gabrijel Ambrožič je predstavil stanje glede atletskih objektov v Sloveniji in certifikaciji, v
dokumentu, dostopnemu tudi na spletni stani AZS, ki je bilo pripravljeno v sodelovanju z
Zdravkom Peterneljem, pa so podrobno opisani cilji, pomanjkljivosti in stanje objektov. Pojasnil
je, da je v Sloveniji nekaj stadionov v dobri kondiciji, nekateri pa so v zelo slabi, kar lahko v
prihodnosti tudi ogrozi tekmovanja. Potrebno je, da se o tej tematiki tudi na ravni upravnega
odbora diskutira vsaj enkrat na leto.
Predlog sklepa št. 100: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s pregledom
atletskih objektov v Sloveniji in s povezanim dokumentom.
Glasovanje:
Število članov Upravnega
odbora, ki je glasovalo ZA
predlagani sklep
14



Število članov Upravnega
odbora, ki se je glasovanja o
predlaganemu sklepu
VZDRŽALO
0

Število članov Upravnega
odbora, ki je glasovalo
PROTI predlaganemu sklepu
0

Ad. 9: Razpisi tekmovanj za leto 2015 (G. Ambrožič)

Glede razpisov tekmovanj za leto 2015 je Gabrijel Ambrožič razložil, da bo v soboto, 16. 11.
potekala borza tekmovanj za 2015, potrebno je pripravljeno, razpise pa mora potrditi tudi
upravni odbor. Zaključki razpisov tekmovanj pa so bili usklajeni s strokovnim svetom. Pogledi na
to, ali naj bodo državna prvenstva odprtega ali zaprtega tipa so različni, v razpravi pa so se člani
strinjali, da ostanejo odprta. Martin Steiner je podaril, da se je potrebno o načinu uskladiti tudi s
tekmovalno komisijo,o razdaljah za kros za prihodnja leta pa se bo prav tako diskutiralo na
strokovnem svetu, medtem ko so za letos sprejete.

Predlog sklepa št. 101: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s pripravo na
sprejetje Razpisov za leto 2015 in s predvidenimi spremembami dokumenta za naslednjo sezono.
Glasovanje:
Število članov Upravnega
odbora, ki je glasovalo ZA
predlagani sklep
14



Število članov Upravnega
odbora, ki se je glasovanja o
predlaganemu sklepu
VZDRŽALO
0

Število članov Upravnega
odbora, ki je glasovalo
PROTI predlaganemu sklepu
0

Ad. 10: Obvestila
a. Razpis Fundacije za šport za leto 2015 (M. Steiner)

Martin Steiner je navzoče seznanil še z razpisi Fundacije za šport, ki so odprti do 17. novembra,
tudi prijava AZS pa je v zaključni fazi. 15. decembra bo potekalo odpiranje vlog, vlagatelji pa
bodo pozvani na morebitne dopolnitve. Po novem letu bo fundacija opravila selekcijo, v februarju
pa bo potekalo odločanje. Načrtovano je, da bodo prve odločbe znane okrog 20. februarja.
Predlog sklepa št. 102: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil z objavo Razpisa
Fundacije za šport za leto 2015 in s potekom prijave na razpis.
b. Atletski konec tedna, kongres ZATS in prireditev »Naj Atlet 2014« – seznanitev (L.
Steiner, dr. B. Dular, A. Jeriček)
Predsednik Atletske zveze Slovenije Gregor Benčina je predstavil Dneve atletike, ki letos
vključujejo licenčni kongres v smeri kongresa AZS, borzo tekmovanj za 2015 ter podelitev
nagrad najboljšim atletom in drugim nagrajencem. Člane je seznanil, da so poleg predlaganih
nagrajencev, ki jih je blizu 70, dopolnili listo nagrajencev s kandidatom za posebno priznanje Miranom Stanovnikom za dolgoletno uspešno sodelovanje med AZS in Slovensko vojsko, na
predlog tekmovalne komisije pa je bil predlog za podelitev nagrade najboljšemu organizatorju
atletskega tekmovanja umaknjen. V razmislek je podal še, da se pri kriterijih za ugotavljanje naj
kluba upoštevajo tudi kriteriji, kot so napredek, velikost itd., ter način podeljevanja nagrajencem
– glede na število nagrajencev ter dolžino prireditve je potrebno razmisliti, če se nagrade še
vedno podeljujejo vsem ali le najboljšemu v vsaki kategoriji. Andrej Jeriček je poročal, da je
odziv trenerjev na licenčni kongres in skupščino zelo dober, na dogodke je prijavljeno več kot
200 trenerjev. Glede borze tekmovanj je Gabrijel Ambrožič pojasnil, da je bil postopek že speljan
postopek, kaže pa, da za 5 tekmovanj ni kandidatov (2 dvoranski ter 3 v mnogoboju). Člani
upravnega odbora so se je strinjali z njegovim predlogom, da se tistim organizatorjem, ki imajo
atraktivnejša tekmovanja, dodeli še kakšno izmed petih tekmovanj, ki do sedaj niso bila
podeljena.
Predlog sklepa št. 103: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s potekom
priprav in s programom dogodkov ob »Dnevih atletike«, ki zajemajo Kongres ZATS, prireditev
»Naj atlet 2014« in koledarsko borzo.
c. Obvestilo o poteku projekta izdelave analize obdobja 2005-2014 in strategije za
obdobje 2015 – 2025 (D. Prezelj)

Dušan Prezelj je člane upravnega odbora seznanil, da je je analiza za preteklih 10 let v pripravi,
približno polovica je že narejena, nekaj pomembnih poglavij pa je še v pripravi.
Predlog sklepa št. 104: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s potekom
projekta izdelave strategije Atletske zveze Slovenije za prihodnje obdobje.
17. seja se je zaključila ob 19h.

Atletska zveza Slovenije
Gregor Benčina
Predsednik
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