
 
 

Ljubljana, 10. april 2015 
 
 
Z A P I S N I K:  
21. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije,  
ki je bila v sredo, 1. aprila ob 16. uri v prostorih Atletske zveze Slovenije (Letališka cesta 33c, 
Ljubljana). 
 
Prisotni: Gregor Benčina, predsednik Atletske zveze Slovenije, Gabrijel Ambrožič, dr. Marjan 
Hudej, Andrej Jeriček, Primož Kozmus, Dušan Prezelj, Martin Steiner, Tomo Šarf, Stane Rozman, 
dr. Boris Dular, Dušan Olaj, Janez Aljančič, Željko Puljič, Marjan Štimec, Roman Dobnikar 
 
Opravičeno odsotni: dr. Andrej Udovč 
 
Predlog dnevnega reda: 
 

1. Obravnava zapisnikov redne 18. seje in 19. ter 20. korespondenčne seje 
2. Letno poročilo 2014 (G. Benčina, L. Steiner) 
3. Plan za leto 2015 (G. Benčina, L. Steiner) 
4. Strokovni program za leto 2015 (M. Steiner) 
5. Kongres Evropske atletske zveze in predlog delegatov Atletske zveze Slovenije na 

kongresu (G. Benčina, L. Steiner) 
6. Razmerje z AD MASS Ljubljana glede dogodka Balkanation – informacija (G. Benčina, L. 

Steiner) 
7. Projekt »IAAF Kids Athletics« (Z. Peternelj, B. Bradeško) 
8. Sklic skupščine za leto 2015 
9. Obvestila 

o Situacija glede pravilnikov in glede disciplinske komisije – informacija (dr. B. 
Dular, L. Steiner) 

o Situacija glede združenja za ultramaratonce – informacija (L. Steiner) 
o Plan zasedanj za leto 2015 – informacija (L. Steiner) 

 
 

Ad. 1. Obravnava zapisnikov redne 18. seje in 19. ter 20. korespondenčne seje 
 
Predlog sklepa 113: Člani upravnega odbora so sprejeli zapisnik 18., 19. In 20. 
Korespondenčne 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 

17 0 0 
 
 
 
 
 



 
� Ad. 2. Letno poročilo 2014  

 
Direktor Atletske zveze Slovenije Luka Steiner je predstavil letno poročilo zveze, ki je bilo 
članom posredovano v gradivu. Pojasnil je, da je bilo letno poročilo pripravljeno skladno s 
poročili združenj AZS. Skupni prihodki v 2014 so znašali 970.346 EUR, kar je za 55.979 
EUR oziroma za 6 % več od skupno doseženih 914.367 EUR skupnih prihodkov v letu 
2013. 
Skupni odhodki v letu 2014 so znašali 965.276 EUR, kar je za 143.063  EUR  oziroma 
17% več  kot v primerljivem letu 2013, ko so skupni odhodni znašali 822.213  EUR. To 
pomeni, da je dosežen presežek prihodkov nad odhodki v letu 2013 znaša 5.070,06 EUR. 

 
Po predstavitvi poročila je predsednik Atletske zveze Slovenije Gregor Benčina poročilo dal 
članom upravnega odbora v razpravo. 

 
 Razprava: 
 

Dušan Prezelj je pripomnil, da v poročilu manjka tabelarni del s prikazom realizacije glede 
na sprejeti načrt za 2014, v katerem se je načrtovalo več pridobljenih sredstev, zato bi 
bila potrebna primerjava. Izpostavil je tudi, da ves denar s strani Fundacije za šport ni bil 
črpan ter da bi bilo glede strategije potrebno podrobneje opredeliti, katerim ciljem je 
atletska zveza sledila. Nadalje je pripomnil, da bi bilo potrebno zbrati podatke o članstvih 
v klubih, številu vrhunskih ter kategoriziranih športnikov, pri tekmovalnem delu pa navesti 
število tekmovanj, podatke o udeležbi. Zastavil je še vprašanje glede dopinga, in sicer o 
višini porabljenih sredstev za doping ter o problemu zaradi nepriznavanja mladinskih 
rekordov zaradi dejstva, ker nimamo obveznih doping kontrol v mladinskih kategorijah. 
 
Gregor Benčina je pojasnil, da je bilo lani za področje kontrol dopinga porabljenih 7940,00 

EUR sredstev, skupno z meritvami pa je bilo namenjenih okrog 40 000 EUR sredstev. 
Glede strategije AZS je pojasnil, da se bo zveza še naprej ukvarjal z otroško, mladinsko 
atletiko, glede tekmovalnega dela pa je uvedeno tudi novo dodatno tekmovanje. 
Pripravljene tabele, ki so predstavljene v poročilu, so narejene skladno z računovodskimi 
standardi. Dodatno planiramo tudi razrez po sestavinah stroškov. Sprotno se prihodki in 
odhodki, obravnavajo tudi na izvršnem odboru. Od načrtovanih prihodkov je bilo 
realiziranih okrog 100 000 EUR manj, od tega 30 000 manj s strani Fundacije za šport, 40 
000 zaradi spremembe politike meritev, 20 000 manj načrtovanih sredstev v poslovnem 
klubu in nekaj manj sponzorskih sredstev, ob tem pa je bilo manj tud porabljenih 
sredstev, znižani pa so bili tudi stroški programskih odhodkov, kar je bilo obravnavano 
tudi na izvršnem odboru. 
 
Boris Dular je povedal, dav poročilu z vsebinskega vidika ni nič spornega, strinja pa se, da 
je potrebno tabelarno prikazati finančni del in razčleniti postavke, o čemer je potrebno 
poročati tudi  članicam na skupščini. Glede potrjevanja reprezentančnih odprav je podal 
opombo, da lani tega še ni delal upravni odbor, zato je glede tega potreben popravek. 
 
Gabrijel Ambrožič je podal pripombo, da bi letno poročilo moralo vsebovati tudi del o 
atletskih objektih, saj je ta tematika zelo pomembna. 
 
Dušan Prezelj je zastavil vprašanje glede sredstev za kontrole dopinga ter založništvo v 
2015. Opozoril je, da smo zaradi obstoječega sistema in posledično nerealiziranih kontrol 
dopinga v mladinskih kategorijah izgubili 3 evropske mladinske dvoranske rekorde.   



 
 
Direktor AZS Luka Steiner je pojasnil, da je bila za del sredstev Fundacije iz naslova 
založništva, na Fundacijo za šport poslana prošnja za podaljšanje vlog, s čimer bi bila 
sredstva realizirana v 2015. Del sredstev ni bil realiziran zaradi neaktivnosti prijaviteljev. 
 
Boris Dular je opozoril še na status Izvršnega Odbora, ki je posvetovalno delovno telo, 
čemur bi v prihodnosti bilo smotrno prilagoditi tudi statut. 
 
Željko Puljič je podal razlago, da je upravni odbor organ upravljanja, medtem ko so ostale 
formacije, če ni eksplicitno določeno drugače, pravica upravnega odbora ali predsednika 
upravnega odbora.  
 
Podana so bila mnenja, da dokler AZS ni imela direktorja, je bil izvršni odbor imenovan za 
prehodno obdobje, po imenovanju direktorja pa je posvetovalni organ predsednika in 
direktorja, ki ne odloča namesto upravnega odbora. 
 
Marjan Hudej je pripomnil, da je bilo v letu 2014 veliko zadev, ki je zahtevalo veliko dela 
v ožji zasedbi, s katero so želeli doseči urejenost in čistost odprtih zadev za upravni 
odbor, kar je tudi skladno s primerljivo prakso Evropske atletske zveze. 
 
Gregor Benčina je povedal, da se mora razdeljenost vlog med upravnim odborom in 
izvršnim odborom razložiti, zato je menil, da so številna pojasnila smotrna. 
 

Predlog sklepa 114: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil z letnim poročilom 
za leto 2014. Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje letno poročilo za leto 2014. 
 
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 

17 0 0 
 

 
� Ad 3: Plan za leto 2015  

 
Luka Steiner, direktor Atletske zveze Slovenije, je povzel načrt Atletske zveze Slovenije za leto 
2015, gradiva so bila članom upravnega odbora posredovana vnaprej. 
 
Vsebinski del povzema sugestije sodelavcev zveze. Plan 2015 je večji od realizacije v letu 2014, 
za pribl. 100.000 EUR. 
 
Andrej Jeriček je poročal izvedbi kongresa ZATS, ki je bil prvič izveden na nov način, torej 
skupno s prireditvijo Atlet leta, kar je pomenilo več sodelovanja s pisarno AZS glede skupne 
organizacije. Povedal je, da se ne strinja z zmanjšanim proračunom za ZATS za 2015. Pred 
kratkim so se zaključila kohezijska sredstva za izobraževanje iz EU, kar pomeni, da je treba najti 
druga sredstva, da se izobraževanje lahko nadaljuje, saj taka izobraževanja prispevajo velik del 
k izvedbi programa.  
 



 
Gregor Benčina je pojasnil, da so v načrtu z združitvijo kongresa ZATS in prireditve Atlet leta v 
atletski vikend stroški ZATS za ta del znižani, medtem ko so ostale postavke še zvišane, kar 
pomeni, da gre za eno  redkih postavk, ki se je povečala. Poleg tega prihaja nova finančna 
perspektiva, kjer bo potrebno spremljat nove razpise. 
 
Gabrijel Ambrožič je pripomnil, da bi bilo v bodoče v poročilo smiselno vključiti tudi podatke o 
višini sponzorskih sredstev posameznega sponzorja ter v načrt vključiti strategijo glede atletskih 
objektov. Glede sredstev za tekmovalno komisijo je povedal, da je bil izkoristek namenjenih 
sredstev v lanskem letu 3.000 EUR manj kot predvideno, saj eno izobraževanje ni bilo izvedeno. 
Ker želijo izvajati tudi nove aktivnosti, želijo povečanje sredstev za tekmovalno komisijo na 
15.000, saj načrtovanih 10.000,00 EUR ne zadostuje za delovanje. 
 
Gregor Benčina je pojasnil, da je bilo lani za tekmovalno komisijo načrtovanih 10.000 EUR, ki so 
bila potem naknadno na posebno prošnjo povečana na račun druge postavke za 5.000 EUR, 
vendar je bilo vseeno porabljenih le 11.000, zato so bila sredstva v načrtu za 2015 znižana. 
Glede infrastrukture je pojasnil prizadevanje za izgradnjo novega stadiona v Ljubljani in povedal, 
da je imel nedavno ponovno sestanek s SŽ, kjer je bilo pojasnjeno, da je dokument menjave 
lastništva zemljišča med SŽ in MOL pred podpisom. Glede druge možnosti pokritega atletskega 
stadiona v Novem mestu pa je povedal, da je bilo na zadnjih dveh sejah OKS odločeno, da bodo  
neporabljena sredstva porabljena za trenažni center v Novem mestu. Skupaj s kolegi iz Novega 
mesta in s pomočjo Dušana Olaja so narejeni veliki koraki naprej, pokrivanje velodroma pa je 
umeščeno tudi že v občinski proračun, kar bo velika pridobitev. Hkrati je opozoril, da je potrebno 
tudi na sejah upravnega odbora poročanje o že narejenih aktivnosti namesto kritik, ob tem pa se 
je zahvalil pobudi Primoža Kozmusa, ki je dal pobudo aktivnostim članom upravnega odbora, da 
vsak pridobi za 5.000 EUR sponzorskih sredstev ter  Željku Puljiću, ki je v kratkem obdobju, 
odkar je član upravnega odbora, že uspel pridobiti sponzorstva za Atletsko zvezo.   
  
Dušan Prezelj je pojasnil, da je s svojim delovanjem v preteklosti prav tako že pomagal zvezi do 
mnogih sredstev, načrtuje pa se tudi atletska dvorana v Kranju. Pripomnil je še, da je otroška 
atletika opredeljena preširoko, potreben je celovit pristop. 
 
Tudi Gabrijel Ambrožič je povedal, da je tekmovalna komisija tudi v preteklosti naredila veliko 
tudi na področju objektov, veliko načrtov pa ima tudi za leto 2015. 
 
Željko Puljič je pripomnil, da imajo člani upravnega odbora različne možnosti, kako pomagati 
zvezi  eni bolj s finančnega, drugi pa s strokovnega vidika.   
 
Primož Kozmus je ponudil, da bo za del izobraževanja v tujini za združenje trenerjev sam 
poskrbel za sredstva v višini 2000 EUR.   
 
Nadalje so se člani pogovarjali o vrednotenju športnih panog in financiranja, Dušan Prezelj je 
poudaril, da je potrebno javno izpostavit pomen atletike. Gregor Benčina je pojasnil, da je glede 
kategorizacije na OKS še vedno prioriteta olimpijska medalja. Glede na sedanjo kategorizacijo 
izkoristimo le tretjino kategorizacije, saj je na primer svetovni pokal v zimskih športih bolj 
ovrednoten kot atletska diamantna liga. Kratkoročna priložnost  se ponuja glede balkanskega 
prvenstva, če bi se uspelo izenačiti s sredozemskimi igrami. Željko Puljić je pripomnil, da je 
potreben operativni plan in taktična strategija povezovanja z drugimi zvezami za naslednja 2-3 
leta glede pozicianiranja atletike.  Martin Steiner je povedal, da se to vprašanje kategorizacije 
vleče že številna leta in je potrebno, da globalni športi nastopijo skupaj, če si želimo obetati 



 
sprememb. Obenem je pojasnil, da je s strani Fundacije za šport letos za atletsko zvezo bilo 
ugodno. 
 
Stane Rozman je opozoril, da manjka postavka mednarodni nastopi in zastavil vprašanje glede 
obveznosti nastopanja na balkanskem prvenstvu, in sicer glede kritja stroškov.  
 
Gregor Benčina je pojasnil, da bo za balkansko prvenstvo stroške prevoza krila AZS, nastanitev 
pa krije organizator. 
 
Glede organizacije mednarodnih tekmovanj je v planu velenjski miting namenjenih 20.000 EUR 
sredstev, za Balkanation, katerega lokacija in organizator pa še nista znana, prav tako 20.000. 
Lani je bilo za peteroboja v Slovenj Gradcu in Mariboru po 10.000 EUR.  
 
Sistem meritev se bo urejal skladno s sistemom, ki ga bo določal Olimpijski strokovni center, ki 
upravlja s sredstvi, ostale postavke pa so bile pripravljene na podlagi realizacije preteklega leta. 
 
Glede ostalih manjkajočih sredstev za tekmovalno komisijo in združenje trenerjev pa je bil 
sprejet sklep, da se poskušajo najti dodatna sredstva, če se dodatna sredstva ne najdejo, pa se 
polovica primanjkljaja vzame iz rezervnega sklada.  
 
Sprejet je bil tudi sklep, da člani upravnega odbora soglasno potrjujejo, da pooblaščajo 
predsednika, da preveri možnost skupnega nastopa za potrebe sprememb pri ureditvi 
slovenskega športa z ostalimi pomembnimi športi, in po preverbi poda predlog. 
 
Sklep št. 115: 
 
Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s planom za leto 2015.  
 
Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje plan za leto 2015, pri čemer se postavki 
Tekmovalna komisija in Zveza atletskih trenerjev Slovenije povečata vsaka za 2.500 EUR, v 
breme rezervnega sklada, oz. za 5.000 EUR, v kolikor bodo člani zagotovili nove prihodke. 
 

� Ad 4: Strokovni program za leto 2015 (M. Steiner) 
 

Martin Steiner je opisal, da so glede pogodb z atleti za 2015 za njimi naporna usklajevanja, 
predlog, ki ga obravnava Upravni odbor, je soglasno potrdil tudi Strokovni svet. Podal je opis 
predloga pogodbe, ki je izplačana v treh obrokih. Prvi obrok se izplača za priprave in je 
nepogojen (40 %), drugi obrok (30 %) se izplača na podlagi tekmovalne aktivnosti, zadnji obrok 
pa na podali dosežkov. 20 odstotkov zneska od pogodbe je opredeljenih za namensko porabo za 
meritve in strokovna svetovanja, skladno z določbami sklepa Fundacije. Iz nabora tekmovanj, na 
katerih je obvezna prisotnost atletov, se izvzame EA Classic miting v Velenju. Predsednik 
strokovnega sveta je razložil pomembnost nastopa na Balkanskem prvenstvu, ki bi se v bodoče v 
smislu kategorizacije lahko izenačilo s Sredozemskimi igrami. Atletska zveza Slovenije se v 
sistemu 2015 usmerja k mladim (U23 in mlajši), ker prihaja do menjave generacije, v prihodnje 
pa bo potrebno to usmeritev še bolj poudariti. Letos je v pogodbe prvič vključena tudi klavzula 
glede poškodb, kar je ugodno za atlete, s tem pa je upoštevan tudi eden od glavnih predlogov 
Sveta atletov. Pred letošnjo sezono klavzula za poškodbe ni bila del pogodbe in so vsak primer 
obravnavali individualno, a so odločitve Strokovnega sveta v veliki večini primerov sledile 
predlogu atletov. Prav tako predlog posamezne nastope vrednoti z manjšim deležem glede na 



 
celotno pogodbo, kar pomeni, da je ne nastopanje v vsakem primeru bolj blago sankcionirano 
kot v preteklih letih.  
 
Strokovni svet mora najti ravnotežje med sedanjo ekipo in mladimi, ker se zavedajo, da se bo 
struktura ekipe po Olimpijskih igrah v Riu korenito spremenila. Odločitev je bila argumentirana 
tudi s podatki o razmerju sistemskih sredstev, ki jih zveza prejme za programe članskih in 
mladinskih reprezentanc iz naslova razpisa letnega programa športa in Fundacije. Predsednik 
AZS je podprl predstavljen predlog in izpostavil pomen nastopanja, posebej za reprezentanco. 
 
Primož Kozmus se ne strinja z delom pogodbe za meritve, ker je menil, da je bilo 20 % prej 
dodatnih, zdaj pa so del osnovne pogodbe. Prav tako se ni strinjal z dejstvom, da se je število 
pogodbeno zahtevanih tekem dvignilo s 4 na 7, in da se deli pogodb izplačujejo glede na tekoče 
dosežke, saj naj bi po njegovem mnenju bila pogodba za tekočo sezono delana izključno na 
dosežkih pretekle sezone. Kot predsednik sveta atletov je še dodal, da se sponzorska sredstva 
pridobivajo na račun atletov, zato bi ta morala biti del pogodbe. 
 
Martin Steiner je menil, da bi celoten sistem podpore atletov moral postati operativen čim prej, 
ter da je največje nezadovoljstvo s sistemom podpore za leto 2015 zaznano v skupini atletov, ki 
jih zveza namenja največ sredstev. 
 
Primož Kozmus je glede možnosti, da se atlet lahko v primeru poškodbe udeleži promocijskih 
aktivnosti, ki so organizirane s strani Atletske zveze Slovenije, isto velja za evropsko ekipno 
prvenstvo dodal, da morajo biti te aktivnosti dobro organizirane vnaprej. 
 
Stane Rozman je podal vprašanje, čemu spreminjamo sistem, ki je prej deloval. Janez Aljančič je 
dodal, da se mu 6 nastopov v sezoni ne zdi preveč, glede na to, da mora atletika konkurirati z 
vsemi športi. 
 
Andrej Jeriček je podprl idejo, da se kot opravičilo za nastop na enemu izmed pogodbenih 
tekmovanj šteje nastop na diamantni ligi. 
 
Dušan Prezelj je povedal, da so pogodbena sredstva glede na potrebe vrhunskega atleta majhna. 
Včasih je bil podpis pogodb medijski dogodek, zdaj pa je del konflikta. Atleti so v preteklosti 
doma tekmovali na tekmovanjih mednarodne atletske lige Vzajemna. Atletska zveza Slovenije je 
imela interes le pri reprezentančnih nastopih, vse ostalo pa je bila skrb klubov. 
 
Predsednik zveze Gregor Benčina je menil, da ni nujno, da se sredstva za atlete porazdelijo le 
med vrhunske atlete, mogoče so delitve med številčnejšo skupino atletov po različnih kriterijih, 
saj smo v obdobju menjave generacij in je potrebno poskrbeti za smel prehod. V prihodnje mora 
biti več narejenega na promociji tekmovanj, sicer se bodo pojavili problemi v prihodnje, tako pri 
tekmovalni kot pri marketinški konkurenčnosti atletike v Sloveniji, v primerjavi z ostalimi športi. 
Klubi imajo vse manj denarja, kar ne olajšuje položaja. V atleta vlagajo klub in starši, ko oz. če 
atletu uspe, pa se na klub pozabi, tu leži del problema. Dodal je, da je neusklajenih le 30 % 
pogodbe, del, ki je pogojen z nastopi. Izmed teh treh nastopov so zahtevnejše tri tekme, vse 
ostale so za vrhunsko selekcijo tekme, ki za najelitnejšo skupino slovenskih atletov ne bi smele 
predstavljati večjega izziva. 
  
Luka Steiner je dodal, da je AZS z atleti sodeluje na številnih področjih, kar je pravilno in 
potrebno, problematiko pa je potrebno pogledati celovito. AZS atletom pomaga tudi pri  
pridobitvi pogojev za poslovanje v državni upravi, usmerja se v mlade, v promocijo, organizira 



 
tekmovalni sistem. Tudi po njegovem mnenju je trenuten predlog glede na rizike, pogoje, obveze 
in tržne zahteve zelo sprejemljiv. 
 
Dušan Prezelj je menil, da se usklajevanje opravi še enkrat, nato pa se ponovno odloča na 
korespondenčni seji upravnega odbora. 

 
Gregor Benčina je povzel razpravo 4. točke, da ni prišlo do uskladitve in da so potrebna nadaljnja 
usklajevanja. 
 
Predlog sklep št. 116: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije sprejema program »Atletika 
2015« z izjemo določb za pogodbenike iz internacionalne in RIO selekcije. Do 15. aprila se s 
Svetom atletov Slovenije skuša doseči dogovor, v nasprotnem primeru pa se odloča o predlogu, 
ki ga je sprejel pristojni organ zveze. 
 

� Ad 5: Kongres Evropske atletske zveze in predlog delegatov Atletske zveze 
Slovenije na kongresu  
 

Gregor Benčina je predstavil program Kongresa Evropske atletske zveze, ki ga kot lokalni 
organizator organizira Atletska zveza Slovenije. Na kongres prihaja preko 200 delegatov. Glavni 
odločevalci prihajajo že v četrtek, 9. aprila, ko bo Sergej Bubka obiskal Atletski center Primoža 
Kozmusa, Sebastian Coe pa se bo sestal z britansko veleposlanico in županom Ljubljane. Zvečer 
bo organizirana večerja na Gradu Brdo. 
 
V petek bo dopoldanski del namenjen poslovnim predavanjem na IEDC, sledil pa bo 
najmnožičnejši otroški tek, ki bo potekal po več kot 100 OŠ in vrtcih po Sloveniji, udeležili pa se 
ga bodo tudi vodilni predstavniki IAAF, OKS, AZS in nekateri najboljši atleti. Popoldne bo vodilne 
predstavnike IAAF sprejel tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, na otvoritveni večerji 
v GH Toplice v organizaciji EA pa bo prisoten tudi predsednik vlade Miro Cerar. V soboto sledi 
volilni kongres na Brdu, ki se zaključi s skupnim izletom na blejski otok, vsi delegati pa so nato 
vabljeni na večerjo v organizaciji Atletske zveze Slovenije.  Ob tem je Gregor Benčina vsem 
članom upravnega odbora predal vabilo za zaključno večerjo kongresa. 

 
Glede finančnih zahtev kongresa je pojasnil, da je izvedba kongresa načrtovana z minimalnim 
pozitivnim finančnim učinkom, saj večino stroškov krije Evropska atletska zveza, nacionalne 
zveze, AZS pa je pridobila tudi nekaj  namenskih sponzorskih  sredstev. 

 
Nadalje so člani upravnega odbora imenovali kandidate za zastopanje Atletske zveze Slovenije na 
Kongresu Evropske atletske zveze, in sicer Gregorja Benčino, Janeza Aljančiča in Luko Steinerja.  
 
Predlog sklepa št. 117: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s potekom 
organizacijskih postopkov za kongres Evropske atletske zveze, Bled 2015.  
 
Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje delegate, ki bodo Atletsko zvezo Slovenije 
zastopali na Kongresu Evropske atletske zveze, Bled 2015: 1. delegat: Gregor Benčina, 2. 
delegat: Luka Steiner, 3. delegat: Janez Aljančič. 
 
Glasovanje: 
 

Število članov Upravnega 
odbora, ki je glasovalo ZA 

Število članov Upravnega 
odbora, ki se je glasovanja o 

Število članov Upravnega 
odbora, ki je glasovalo 



 
predlagani sklep predlaganemu sklepu 

VZDRŽALO 
PROTI predlaganemu sklepu 

17 0 0 
 
 

� Ad 6: Razmerje z AD MASS Ljubljana glede dogodka Balkanation – informacija  
 
Dušan Olaj je pojasnil, da je glede sredstev MOL, ki naj bi jih namenili za izvedbo tekmovanja 
Balkanation na Mestni občini Ljubljana, 14 dni po izvedbi tekmovanja Balkanation s strani Mestne 
občine Ljubljana dobil odgovor, da je prošnja zavrnjena. Zveza naj bi bila navedena kot 
organizator dogodka na prijavi prireditve, ne pa AD MASS. S tem so na MOL utemeljili, da 
dogodek ne sodi več v kontekst razpisa, na podlagi katerega bi AD MASS pridobil sredstva.  
 
Stane Rozman je zastavil vprašanje glede stroškov tekmovanja Baltanation in sicer o višini 
porabljenih sredstev glede na načrtovanih 20 000, 00 EUR. 
 
Gregor Benčina je pojasnil, da je skupen strošek Balkanationa bil višji od načrtovanih, vendar je 
skladno z višjimi stroški AZS uspela pridobiti tudi namenska sredstva za organizacijo 
tekmovanja.   
 
Dušan Olaj je povedal, da je bil za AD Mass zaradi formalističnega razloga denar, ki bi jim sicer 
pripadel, izgubljen in da AD Mass iz tega razloga ne more poravnati nobenih stroškov, saj so že 
vknjiženi. AD Mass je prispeval kader, poleg tega je AZS prihranila skozi popuste. 
 
Sklep št. 118: Upravni odbor se je seznanil s problematiko razmerja med AD MASS Ljubljana in 
Atletsko zvezo Slovenije glede organizacije dogodka »Balkanation«. 
  
Upravni odbor Atletske zveze Slovenije sprejema sklep, da se nastala izguba prihodkov pokriva iz 
bodočih prihodkov zveze. 
 
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 

17 0 0 
 
 

� Ad 7: Projekt »IAAF Kids Athletics«  
 

 
Boštjan Bradeško in Zdravko Peternelj sta predstavila projekt Otroške atletike, ki je namenjen 
promociji in širjenju atletskega športa med otroki in pomoči šolam. Na podlagi projekta, ki ga je 
odobrila IAAF, je AZS pridobila deset setov opreme za otroško atletiko in nepovratna sredstva za 
zagon projekta. Projekt, ki bo trajal štiri leta, je del strateškega programa delovanja AZS v 
obdobju 2013 – 2016, ki načrtuje spodbujanje razvoja in širitve pojavnosti otroške atletike. 
Predstavitveni koraki projekta bodo narejeni v naslednjih tednih. Na šolskem ekipnem krosu za 
osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom in srednje šole bo skozi tekmovalno obliko 
vsebina predstavljena v športnem parku Tabor v Mariboru, in sicer v četrtek, 23. aprila. 



 
Zdravko Peternelj je pojasnil, da se za projekt med atleti išče tudi ambasador projekta. 
 
V razpravi so člani upravnega odbora pozdravili projekt, Andrej Jeriček pa je dodal, da je 
potrebno vključiti tudi NPŠ-je, Dušan Prezelj pa je vprašal, kako se bo projekt odrazil v delovanju 
AZS in kako je vključena atletika brez meja. 
 
Sklep št. 119: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s projektom »IAAF Kids 
Athletics«.  
 
Upravni odbor Atletske zveze Slovenije podpira izvedbo štiriletnega projekta »IAAF Kids 
Athletics«. 
 
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 

17 0 0 
 
 

� Ad 8: Sklic skupščine za leto 2015 
 
Člani upravnega odbora so razpravljali o predlaganemu datumu Skupščine Atletske zveze 
Slovenije 2015. Sklenili so, da je namesto predlaganega 29. aprila ustreznejši datum 22. april.  
 
 
Sklep št. 120: 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, 22. 04. 2015 ob 16:30 v 
prostorih Atletske zveze Slovenije. 
 
 

� Ad 9.: Obvestila 
o Situacija glede pravilnikov in glede disciplinske komisije – informacija (dr. B. 

Dular, L. Steiner)  
 

Luka Steiner je seznanil člane upravnega odbora glede pravilnikov in disciplinske komisije. 
Pojasnil je, da je predsednico disciplinske komisije večkrat kontaktiral prek telefona in maila, a 
neuspešno, saj odziva ni bilo. Zato se sledi se sklepu iz preteklega upravnega odbora, s katero se 
predsednica razreši. 

 
Andrej Jeriček je glede pravilnikov pripomnil, da bi bilo glede  izobraževanja trenerjev potrebno 
rangirati kongrese glede na število ur in kvaliteto kongresa in s tem narediti spremembo 4. člena 
(npr. v primeru nezmožnosti udeležbe na kongresu ZATS). 
 
Sprejet je bil sklep, da v primeru da trenerji izberejo alternativo, znaša strošek pridobitve dvojno 
 



 
Sprejet je bil sklep, da se razpišejo nadomestne volitve za dva člana Upravnega odbora, 
predsednika Nadzornega odbora, izpelje pa se tudi postopek razrešitve predsednice Disciplinske 
komisije, skladno s predstavljenimi ugotovitvami. 

 
Sklep št. 121: Upravni odbor po sklepu skupščine Združenja atletskih trenerjev 
Slovenije  z dne 15.11.2014 potrjuje novelo Pravilnika o licencah atletskih trenerjev. 
 

Sklep št. 122: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s poročilom glede priprave 
pravilnikov in situacijo glede disciplinske komisije.  
 

Upravni odbor Atletske zveze Slovenije pooblašča komisijo, da v sodelovanju s pisarno 
Atletske zveze Slovenije izvede vse ustrezne postopke evidentiranja kandidatov za 
nadomestne volitve v organe zveze ter za nadaljnjo pripravo novel pravilnikov, ki bodo 
obravnavane na Upravnem odboru zveze. 
 
o Situacija glede združenja za ultramaratonce – informacija  
Luka Steiner je glede situacije Združenja za ultramaratonce pojasnil, da je skupina 
pobudnikov neenotna in se do nadaljnjega ne morejo vključit pod našimi pogoji 
Postopek se do nadaljnjega prekine. 
 

Sklep št. 123: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s situacijo glede 
včlanjevanja združenja za ultramaraton v zvezo. 
 
Zapisal: 
Luka Steiner 
 
       Predsednik: 
       Gregor Benčina 
 
 


