
 

Z A P I S N I K: 

 

24. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je bila v sredo, 27. maja 

2015 ob 16. uri v prostorih Atletske zveze Slovenije (Letališka cesta 33 C, Ljubljana). 

 

Prisotni: Gregor Benčina (predsednik), dr. Marjan Hudej, Martin Steiner, Tomo Šarf, dr. 

Boris Dular, Andrej Jeriček, Dušan Prezelj, Roman Dobnikar, Andrej Udovč 

 

Odsotni: Janez Aljančič, Stane Rozman, Gabrijel Ambrožič, Željko Puljić, Dušan Olaj, 

Marjan Štimec 

 

Zaposleni pisarne AZS: Luka Steiner (direktor), Katja Kustec, Špela Hus 

  

Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev zapisnika 21., 22., korespondenčne in 23. korespondenčne seje 

2. Poročilo Kongres Evropske atletske zveze, Bled 2015 - G. Benčina, L. Steiner 

3. Finančno poročilo za obdobje januar – april 2015 – G. Benčina, L. Steiner 

4. Poročilo o izvedbi redne letne skupščine – G. Benčna, L. Steiner 

5. Podaljšanje roka za evidentiranje kandidatov za Upravni odbor, predsednika 

Nadzornega odbora in predsednika Disciplinske komisije – dr. B. Dular, L. Steiner 

6. Seznanitev s korekcijami razpisov na podlagi sklepov pristojnih organov – G. 

Ambrožič 

7. Združenje velikih zvez (soglasje k ustanovitvi) – G. Benčna, L. Steiner 

8. Seznanitev z odstopno izjavo Sveta atletov Slovenije – G. Benčina 

9. Obvestila 

a. Poročilo o poteku priprave sprememb aktov Atletske zveze Slovenije – dr. 

B. Dular, L. Steiner 

b. City Running Cup – seznanitev s projektom in organizacija – G. Benčina, L. 

Steiner 

c. Barve celostne grafične podobe Atletske zveze Slovenije – G. Benčina 

 

Podan je bil predlog, da se 9. točka spremeni v »Razno, predlogi in pobude« in 

»Obvestila« postanejo 10. točka dnevnega reda. 

 

Upravni odbor je potrdil predlog dnevnega reda glede na popravke. 

 

Ad. 1 

Potrditev zapisnika 21., 22., korespondenčne in 23. korespondenčne seje 

 

Andrej Jeriček je podal pripombo, da naj se v zapisniku 21. redne seje UO popravi, da je 

atlet oproščen nastopa na tekmi v pogodbi če nastopi na tekmovanju Diamantne lige ali 

tekmovanju višje ravni. 

 

Sklep št. 126: Upravni odbor je potrdil popravke v zapisniku 21. seje upravnega odbora 

in potrdil zapisnika 22. in 23. korespondenčne seje. 

 

Glasovanje: Od prisotnih 8 članov upravnega odbora je ZA predlog sklepa glasovalo 8 

članov, 0 jih je bilo proti, 0 se jih ni vzdržalo pri glasovanju. 

 

Ad. 2 



 

Poročilo Kongres Evropske atletske zveze, Bled 2015 

 

Predsednik je podal informacijo, da še vedno prejema čestitke za izredno organizacijo 

kongresa Evropske atletske zveze. Veseli ga podatek, da je bil projekt izpeljan v 

zastavljenih skladno s planom in s pozitivnim finančnim rezultatom. 

Direktor je naredil povzetek glede organizacije kongresa, pri čemer je izpostavil, da je bil 

pravočasni pristop do projekta ključnega pomena pri dobri izvedbi. Sponzorjem in 

slovenski javnosti je kongres nakazal, da je atletika zanimiv, živahen in množičen šport. 

Meni, da je dobra izvedba kongresa pomembna za bodoči razvoj atletike in seveda 

Atletske zveze Slovenije. Glede na čas, ki v atletiki prinaša veliko sprememb, se zdi 

pomembno, da ima Slovenija predstavnika v svetu Evropske atletske zveze. Finančni 

presežek je glede na razmere na trgu in ostale komponente vzpodbuden. Luka Steiner se 

je zahvalil ekipi, ki je sodelovala pri izvedbi kongresa. Šlo je za zahteven projekt, vendar 

je bilo delo na tem projektu pomembna izkušnja za vse vpletene.  

Andrej Jeriček je mnenja, da je bil kongres kvalitetno izpeljan. 

Roman Dobnikar je povedal, da je kongres pozitivno odmeval v slovenskem prostoru in 

da celoten projekt kaže dobro sliko, da zna pisarna izpeljati projektne naloge in ji čestital 

za dobro organizacijo. 

Dr. Marjan Hudej je glede na svoje izkušnje v atletiki mnenja, da si moramo čestitati za 

izvedbo kongresa in prenesel čestitke, ki še vedno prihajajo z vseh strani. Te čestitke so 

dober pokazatelj, da je bila odločitev o prevzemu organizacije prava in da je 

predsednikova izvolitev v Svet Evropske atletske zveze glede na prihajajoče spremembe 

ključnega pomena, saj slovenska atletika potrebuje človeka, ki je prisoten pri procesu 

sprememb in upa, da bomo znali situacijo ustrezno kapitalizirati. 

Tomo Šarf je mnenja, da je pozitiven rezultat kongresa zelo pomemben s psihološkega 

vidika, saj kljubuje govoricam, da zveza vlaga denarna sredstva v manj pomembne 

zadeve. Čestital je predsedniku ob izvolitvi, se zaveda pomembnosti pozicije in upa, da 

se bo dalo ustrezno vplivati na spremembe v evropskem prostoru. 

Dr. Boris Dular je dodal, da je bila pomemben medijski odmev dogodka in 

spremljevalnega dogajanja in da je kongres dosegel javnost preko različnih 

komunikacijskih kanalov. Dogodek je dvignil pozitivno splošno vzdušje o atletiki. Glede 

na prisotnost najvišjega vodstva države je bilo videti, da se tudi ti zavedajo pomembnosti 

atletike in da obstaja želja po dobrem prihodnjem sodelovanju. 

 

Sklep št. 127: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s poročilom o izvedbi 

Kongresa Evropske atletske zveze, Bled 2015. 

 

Glasovanje: Od prisotnih 9 članov upravnega odbora je ZA predlog sklepa glasovalo 9 

članov, 0 jih je bilo proti, 0 se jih ni vzdržalo pri glasovanju. 

 

Ad. 3 

Finančno poročilo za obdobje januar – april 2015 

 

Predsednik je podal razlago preglednice o finančnem poročilu za obdobju od januarja do 

aprila, ki je bila poslana z gradivi. Strokovni službi je bil naročen popravek napake pri 

končnih odstotkih v gradivu. Realizacijo že dogovorjenih prihodkovnih virov se pričakuje 

v tekom poslovnega leta. V prih štirih mesecih je bilo realiziranih 52% prihodkov. 

Predsednik je podal pojasnilo glede spremembe pri odhodkih. V dogovoru z EA so vsa 

plačila za nočitve potekala preko Atletske zveze Slovenije, kar pa je dvignilo stroške za 

80.000 EUR. Ustvarjeni pa so bili tudi prihodki, zato sta stroškovna in odhodkovna stran 



 

uravnoteženi. Tako je namesto pričakovanega finančnega okvira 50.000 EUR zdaj 

proračun kongresa 130.000 EUR, vse ostale postavke so v skladu s predvidenim in so 

povzete v poročilu. Glede na finančno dogajanje v obdobju od januarja do aprila trenutno 

razpolagamo s presežkom, vendar na koncu leta računamo na nevtralni rezultat. 

Andrej Jeriček je podal pripombo glede popravka zadnje vrstice finančnega poročila.  

 

Sklep št. 128: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s finančnim 

poročilom za obdobje januar – april 2015. 

 

Glasovanje: Od prisotnih 9 članov upravnega odbora je ZA predlog sklepa glasovalo 9 

članov, 0 jih je bilo proti, 0 se jih ni vzdržalo pri glasovanju. 

 

Ad. 4 

Poročilo o izvedbi redne letne skupščine 

 

Luka Steiner je podal poročilo o poteku Redne letne skupščine Atletske zveze Slovenije, 

ki je bila skladna s sklepom št. 120, sprejetim na 21. seji Upravnega odbora in je 

potekala 22.04.2015. Skupščina je odločala o sledečih zadevah: potrditev zapisnika 

zadnje redne letne skupščine, seznanjena je bila z letnim poročilom za leto 2014 in 

planom dela za leto 2015, za revizijo je potrdila revizijsko hišo Deloitte, seznanjeni so bili 

s stanjem nedelovanja disciplinske komisije in razrešili predsednico Tanjo Malovrh, 

potrdili so sklep, da se naslednja redna ali izredna seja izvede še pred rednim letnim 

dopustom. Podal je še mnenje, da je prestavitev skupščine v zgodnejši del leta veliko 

bolj učinkovita. 

Martin Steiner je pripomnil, da je opaziti zmanjšano prisotnost velikih klubov na 

skupščini. Dušan Prezelj je dodal, da enemu klubu ni dobil pravice glasovanja zaradi 

administrativnih vprašanj. Martin Steiner je dodal, da se mu zdi abstinenca klubov velika 

in podal predlog, da bi za namen boljšega sodelovnaja morali biti opravljeni sestanki oz. 

srečanje z njimi. Tomo Šarf se je strinjal. Dušan Prezelj je dodal, da je večina skupščin 

komaj sklepčnih in da je zahtevana četrtina komaj presežena. Meni, da je komunikacija s 

klubi nujna, da bi bila udeležba višja. Zanimivo se mu je zdelo, da je članarino plačalo 

veliko klubov, a da je bila udeležba klub temu nizka. 

Dr. Dular je podal predlog k večji angažiranosti pred naslednjo skupščino, da lahko 

zvišamo prisotnost. 

Predsednik se je strinjal, da je stanje potrebno dodatno analizirati, in da se bodo opravili 

razgovori s klubi. Upravnemu odboru je bila podana informacija, da je bil odziv pri plačilu 

članarin dober, da je bilo plačanih 52 od 62 članarin. Z vsemi tistimi klubi, ki še niso 

plačali članarine, so bili opravljeni pogovori in da so strokovne službe aktivne. 

 

Sklep št. 129: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s potekom, z 

izvedbo in s sklepi redne letne Skupščine za leto 2015. Predsednik opravi pogovore s 

klubi. 

 

Glasovanje: Od prisotnih 9 članov upravnega odbora je ZA predlog sklepa glasovalo 9 

članov, 0 jih je bilo proti, 0 se jih ni vzdržalo pri glasovanju. 

 

Ad. 5 

Podaljšanje roka za evidentiranje kandidatov za Upravni odbor, predsednika 

Nadzornega odbora in predsednika Disciplinske komisije 

 



 

Luka Steiner je povzel, da so na prejšnji seji Upravnega odbora sprejeli sklep za razpis za 

evidentiranje kandidatov za Upravni odbor, Nadzorni odbor in Disciplinsko komisijo. 

Prejeli smo dve kandidaturi za Upravni odbor, od tega eno popolno in eno, katero smo 

pozvali k dopolnitvi. V roku ni prispela nobena kandidatura za predsednika oz. 

predsednico disciplinske komisije. Zaradi teh dejstev je smiselno, da se rok za zbiranje 

kandidatur podaljša vsaj do 15. julija 2015. Cilj je, da premostitev odsotnosti zaradi 

dopustov, in da se postopki za nadomestne volitve korektno izpeljejo.  

Predsednik je podal mnenje, da je smiselno, da se rok podaljša. 

Dr. Dular je menil, da je ključnega pomena, da so vsi odbori jeseni operativni. Kot 

predlog za dan skupščine je bil podan jesenski termin, datum za rok evidentiranja 

kandidatov pa se posledično določi glede na ta datum. 

Predsednik je dodal, da je potrebno do tega datuma postoriti še veliko, spremeniti statut 

in pravilnike ter izpeljati volitve, in da imajo tudi komisije najverjetneje letni dopust in 

zato predlaga, da je skupščina konec meseca septembra oz. začetek meseca oktobra. 

Andrej Jeriček je pripomnil, da je skupščina v septembru problematična s strani 

udeležbe, ker je takrat še sezona.  

Predsednik je strnil razpravo, da se predlogi za kandidate zbirajo do konca junija, stanje 

se glede na odziv spremlja, jeseni pa se izvede skupščina.  

 

Sklep št. 130: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s potekom 

evidentiranja kandidatov za dva člana Upravnega odbora, predsednika Nadzornega 

odbora in predsednika Disciplinske komisije. Rok za evidentiranje kandidatov za vsa v 

tem sklepu navedena mesta, se podaljša do 15.07.2015. 

 

Glasovanje: Od prisotnih 9 članov upravnega odbora je ZA predlog sklepa glasovalo 9 

članov, 0 jih je bilo proti, 0 se jih ni vzdržalo pri glasovanju. 

 

Ad. 6 

Seznanitev s korekcijami razpisov na podlagi sklepov pristojnih organov 

 

Zaradi odsotnosti Gabrijela Ambrožiča je poročal Andrej Udovč. Tekmovalna komisija je 

sprejela popravek Priročnika za atletsko sezono 2015 s komentarjem, ki omogoča, da 

lahko na finalu Atletskega pokala Slovenije brez udeležbe na kvalifikacijah za Atletski 

pokal Slovenije nastopajo atleti, ki so po tablicah prejšnje sezone bili uvrščeni med prve 

tri. Tekmovalna komisija je to odločitev sprejela. Tekmovalna komisija je prav tako 

upoštevala predlog klubov, da lahko na kvalifikacijah za Atletski pokal Slovenije 

nastopajo tudi pionirji (U16). Ta prošnja je bila podana s strani Atletskega društva 

Kronos, razlog za prošnjo pa je bil dvig številčnosti tekmovanja. Tekmovalna komisija je 

prav tako sprejela odločitev, da se pri določanju seznama atletov, ki lahko nastopijo v 

finalu, upošteva tudi atlete, ki so v tujini, upošteva pa se rezultat, dosežen do 31. maja 

in če so uvrščeni dovolj visoko na tablicah. Tekmovalna komisija je prav tako sprejela 

odločitev, da lahko atleti, ki so bili izbrani v reprezentanco Slovenije za nastop in imajo 

dovolj dober rezultat za uvrstitev v finalu Atletskega pokala Slovenije, se jim mogoči 

nastop v finalu. 

Predsednik je odprl razpravo, a te ni bilo. 

 

Sklep št. 131: Upravni odbor se je seznanil s korekcijami razpisov za leto 2015 in potrdil 

predloge. 



 

 

Glasovanje: Od prisotnih 9 članov upravnega odbora je ZA predlog sklepa glasovalo 9 

članov, 0 jih je bilo proti, 0 se jih ni vzdržalo pri glasovanju. 

 

Ad. 7 

Združenje velikih zvez (soglasje k ustanovitvi) 

 

Predsednik je povzel, da je zveza prejela pobudo, da se udeleži razgovorov o ustanovitvi 

ZVZ. Na 21. seji Upravnega odbora je bil podan predlog glede poizvedovanja o širšem 

zastopanju interesov Atletske zveze Slovenije, kar je sprožilo določene aktivnosti. 

Opravljeni so bili poizvedovalni pogovori pri ostalih nacionalnih panožnih športnih zvezah. 

Ugotovljeno je bilo, da se preostale zveze soočajo s podobnimi izzivi, in da v tej smeri že 

potekajo določene aktivnosti. Predsednik je povedal, da se zaradi te problematike in 

interesa športa v Sloveniji ustanavlja združenje ključnih nacionalnih panožnih zvez v 

Združenje velikih zvez (ZVZ), katerega člani bi bile Nogometna zveza Slovenije, 

Košarkarska zveza Slovenije, Smučarska zveza Slovenije, Hokejska zveza Slovenije, 

Rokometna zveza Slovenije, povabljena pa je bila tudi Atletska zveza Slovenije. ZVZ ni 

organizacija, ki je vzporedna ali nasprotujoča Olimpijskemu komiteju Slovenije. 

Roman Dobnikar razume situacijo in težnjo po ustanovitvi ZVZ, a meni, da prenagla 

odločitev ne bi bila dobra, ker je vloga Atletske zveze Slovenije v ZVZ neznana. Dvomi v 

smotrnost prenaglega ustanavljanja takšnih zvez, saj je Atletska zveza Slovenije do 

sedaj bila dovolj uspešna na samostojni poti. Najverjetneje bo znotraj ZVZ potrebna 

dodatna angažiranost in ker ne ve, kakšen je načrt delovanja ZVZ, težko podpre 

včlanitev AZS. Predsednik je izrazil mnenje, da je tudi sam v dilemi, ker bi združenje 

lahko naletelo na negativen odziv OKS-a, čeprav ne gre za nasprotovanje OKS-u. 

Podana je bila informacija, da naj bi na nekaterih zvezah, ki so bile povabljene v ZVZ, o 

vključitvi že odločali. Cilj ZVZ je, da lahko skupaj pristopamo k sponzorjem, tudi k 

mednarodnim, ker smo tako močnejši. 

Dušan Prezelj je povedal, da Slovenija nameni 30 % manj denarja za šport kot ostale 

države Evropske unije. Zdi se mu dobro, da AZS sodeluje pri tem projektu, ker OKS-u 

prihodek ustvarjajo olimpijski športi in ne ostali.  

 

Dr. Dular je povedal, da tudi majhni športi prinašajo medaljo, a globalno-sistemsko to ni 

za nas ugodno. Načeloma podpira združevanje z tistimi s podobnimi interesi, vendar 

moramo vedeti, kakšne so naše obveznosti pred včlanjenjem, da bo zadeva lahko 

korektno speljana.  

Andrej Jeriček je dodal, da je bilo le vprašanje časa, kdaj bo prišlo do takšnega 

združevanja in podal dilemo o položaju olimpijskih športov znotraj OKS-ZŠZ. 

Tomo Šarf je menil, da obstajajo trije bazični športi, atletika, plavanje in gimnastika. 

Sprašuje se, če bi bili v ZVZ resnično vključeni vsi največji slovenski športi.  

 

Sklep št. 132: Upravni odbor se je seznanil s projektom ustanavljanja ZVZ. Upravni 

odbor zaradi nezadostnih podatkov glasovanje preloži se za 14 dni, vmes se članom 

Upravnega odbora dostavi statut in zagotovi večja informiranost. 

 

Glasovanje: Od prisotnih 9 članov upravnega odbora je ZA predlog sklepa glasovalo 9 

članov, 0 jih je bilo proti, 0 se jih ni vzdržalo pri glasovanju. 

 



 

Ad. 8 

Seznanitev z odstopno izjavo Sveta atletov Slovenije 

 

Predsednik je podal povzetek dogodkov. Med 21. redno sejo UO in 22. korespondenčno 

sejo UO, ki je sklepala tudi o potrditvi strokovnega plana 2015, je Atletska zveze 

Slovenije prejela izjavo o odstopu Sveta atletov Slovenije. Zmotili so ga komentarji 

atletov o »odtekanju financ«. Predsednik je med člane upravnega odbora razdelil 

finančno primerjavo med pogodbami za leto 2014 in leto 2015. Leta 2014 je bilo med 

atlete razdeljenih vključno z meritvami 142.655,86 EUR, vrednost pogodb za leto 2015 

vključno z meritvami pa je 143.500,00 EUR. Sredstva za najboljše atlete se niso 

zmanjšala, je pa prišlo do spremembe strukture zaradi prehajanja med razredi. Predlog 

višine pogodbenih sredstev je potrdil Upravni odbor in Strokovni svet. Pri pogajanjih ni 

bil sporen znesek pogodb, vendar pogojevanje izplačila zneskov z nastopanjem. 

Predsedniku se nastopanje na državnih prvenstvih in tekmah nacionalnega pomena zdi 

povsem normalno. Obtožbe o samovoljnosti se mu zdijo hude, menil je, da imajo 

tovrstne obtožbe tudi določene posledice, predvsem obtožbe o netransparentnosti 

delovanja. Ugled je zelo težko pridobiti in takšne izjave ga krhajo. 

Andrej Jeriček je vprašal, kdo izmed atletov še ni podpisal pogodbe, predsednik pa je 

podal informacijo, da do danes nismo prejeli podpisane pogodbe le od Barbare Špiler. 

Martin Steiner je menil, da na kompromis kaže dejstvo, da atletinje in atleti pogodbe 

podpisujejo. 

Dr. Dular obžaluje odločitev Sveta atletov Slovenije, ker niso imeli konkretnih razlogov za 

odstop. Povsem normalna je reakcija, da se ob neuspelih pogajanjih, kjer eni strani ni 

bilo mogoče v celoti ugoditi, napada Atletsko zvezo Slovenije. Obstajajo pa pravila in 

sistem, ki določa meje tovrstnega ravnanja, saj je namen pogajanj in pogovorov ravno 

sklenitev kompromisa. 

Martin Steiner je bil začuden nad reakcijo sveta atletov, ki je bila usmerjena pretežno v 

finančni del pogodb, manj pa v prizadevanje k ureditvi materialnega in statusnega 

položaja vseh slovenskih atletov. Dodal je bolj pozitivno informacijo, da imamo nabor 25 

mladih, ki so zelo perspektivni in morajo biti v prihodnje biti deležni znatno večje 

finančne podpore.  

Andrej Jeriček se delno strinja s povedanim, da situacija ni pravična do ostalih atletov, 

saj nimajo nikogar, ki bo zastopal njihove interese in ga zanima kako bo v prihodnje. 

Dr. Hudej je izrazil presenečenje nad odzivom in obžaluje pretekle dogodke. Zavzema se 

za prihodnje reševanje problemov s čim večjo mero komunikacije. Dodal je še, da glede 

na slišano, za tako nagel odstop ni veliko argumentov. Tudi njega so zmotile obtožbe o 

netransparentnosti, saj so ob začetku mandata namenili še posebej veliko pozornosti 

transparentemu delovanju. Pozval je k čim prejšnji rešitvi, pri čemer se mu zdi povečanje 

komunikacije z atleti in pomiritev situacije primarnega pomena. 

Tomo Šarf je dodal, da situacija zahteva odziv, a zelo premišljenega, ker ni podpornik 

javnih razprav.  

Roman Dobnikar je dodal, da lahko največ dosežemo s tiho diplomacijo, ker v tej situaciji 

nimamo slabe vesti. 

Dr. Dular je dodal, da so se v preteklosti že soočali s takšnimi primeri in da je ob 

nepravilnem prvotnem odzivu situacijo težko umirjati. Menil je, da je potrebno situacijo 

umiriti in energijo usmeriti v optimalno izpeljavo atletske sezone.  

Predsednik je mnenja, da v primerjavi z ostalimi športnimi zvezami urejeni in poslujemo 

transparentno in dodal, da velja glede na situacijo razmisliti o možnosti internih 

disciplinskih ukrepih.   



 

Direktor je izpostavil še en element, ki ni nezanemarljiv. Atletska zveza Slovenije je 

organizacija, ki po statutu skrbi za razvoj in popularizacijo atletike in da je ta člen statuta 

potrebno na vseh ravneh delovanja v praksi potrebno spoštovati. Uresničitev pa terja od 

vseh nas veliko prizadevanja in dela, predvsem pa sodelovanja. Smo v obdobju, v 

katerem se soočamo s številnimi izzivi, zato mora zveza sistemsko delovati na vseh 

področjih in ne le pri vrhunskih atletih. Atletska zveza Slovenije si mora zgraditi ugled.  

Dr. Dular podpira idejo, da pride do ponovnega formiranja Sveta atletov Slovenije in da 

se z njimi komunicira. Upravni odbor mora biti v to komunikacijo vključen. 

 

Sklep št. 133: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil z odstopno izjavo 

Sveta atletov Slovenije in glede na izjave v medijih posameznih atletov se opravi 

individualne pogovore z vsemi, ki so podali nekorektne izjave. 

 

Glasovanje: Od prisotnih 9 članov upravnega odbora je ZA predlog sklepa glasovalo 9 

članov, 0 jih je bilo proti, 0 se jih ni vzdržalo pri glasovanju. 

 

Ad. 9 

Razno, predlogi in pobude 

 

Dušan Prezelj je razložil situacijo glede registracije atletov, da ta zahteva veliko podatkov 

in da je z vidika potrebnega števila informacijo za registracijo vseeno, če je atlet vrhunski 

športnik, 12-letni otrok ali veteran. Podal je predlog, da se zadeva optimizira znotraj 

Tekmovalne komisije. Andrej Jeriček je dodal še, da so registracije atletov v 

tekmovalnem sistemu zapletene.  

 

Člani Upravnega odbora so se strinjali, da Tekmovalna komisija pregleda možnosti za 

optimizacijo registracije atletov. 

 

Roman Dobnikar je zaradi nadaljnjih obveznosti zapustil sejo Upravnega odbora. 

 

Ad. 10 

Obvestila 

a. Poročilo o poteku priprave sprememb aktov Atletske zveze Slovenije 

 

Luka Steiner je povzel stanje glede spremembe aktov Atletske zveze Slovenije. Članom 

Upravnega odbora bojo dostavljeni predlogi za spremembe oz. noveliranje aktov 

najkasneje do ene izmed jesenskih sej Upravnega odbora. 

 

b. City Running Cup – seznanitev s projektom in organizacija 

 

Predsednik je obrazložil koncept tekmovanja, kjer bojo med seboj tekmovala mesta in cilj 

je, da se presežejo klubski okviri. V letošnjem letu je prišlo do združitve te ideje s 

predlogom ekipnega tekaškega tekmovanja. Tekmovanje bi imelo 8 individualnih in 2 

štafetni disciplini. V vsaki ekipi bi bilo 10 atletov (8 tekmovalcev in 2 rezervi) in vsak 

izmed njih nastopa dvakrat, razen rezerv. Dodal je, da bo ideja predstavljena na 

zasedanju sveta Evropske atletske zveze avgusta v Pekingu. Ideja je naletela na dober 

odziv v Novem mestu. Ideja je, da se tekmovanje izvede z ekipo U23. Ker gre za novost, 

bi lahko dogodek bil primerno odmeven. Dodatno je pomemno še vodenje ekipa. Član 

Upravnega odbora je manager ekipe, župan direktor ekipe, trener selektor ekipe. Novo 



 

mesto se je ponudilo kot organizator. Sčasoma je ideja, je da bi bile po vsej Evropi 

»kvalifikacije«, nato pa nekje finale. Tekmovanje se bo izvedlo 18.09.2015. 

Predsednik vidi to tekmovanje kot možnost članov Upravnega odbora, da pristopijo do 

lokalnih županov, ker gre za simbolično tekmovanje med regijami. 

Dr. Hudej podpira projet in vidi problem le v Ljubljani. Tekmovanje je sestavljeno na 

način, da traja vsega skupaj 70 minut. Velik poudarek je na predstavitvi atletov. Še 

vedno je to resno tekmovanje, vendar atraktivno za gledalce. 

Andrej Jeriček je podal predlog, da je dogodek del v celodnevnega atletskega dogajanja 

in ne le samostojni dogodek. 

Predsednik je pojasnil, da gre za celodnevne aktivnosti, popoldne pa se osredotoča na 

atletsko tekmovanje. Cilj je, da je na stadionu čim več gledalcev. 

 

c. Uradne barve Atletske zveze Slovenije 

 

Predsednik je povedal, da bo pisarna Atletske zveze Slovenije počasi začela uporabljati 

modro-zelen priročnik celostne grafične podobe kot približanje slovenskim barvam. 

Upravni odbor je dovolil dvojno uporabo starega in novega CGP-ja in nima zadržkov, da 

ne bi dovolili souporabe. 

 

Predsednik je podal še dodatno pojasnilo glede izbire kandidatov v EA komiteje. Pri izbiri 

kandidatov ni šlo za izvolitve, ampak za imenovanja in v tem delu procesa je bilo 

pomembno evidentiranje kandidatov. EA ima 4 komiteje, vsak izmed njih ima 10 članov. 

V vsakem izmed njih je en izmed 16 članov sveta EA, za zapolnitev pa preostane še 26 

mest. Vsaka zveza je oddala dve kandidaturi. Dobili smo kar nekaj kandidatur, a pri 

veliko izmed njih je šlo za premalo zveneča imena v evropskem atletskem prostoru, da bi 

lahko prišli v komiteje. Predsednik je predlagal Luko Steinerja, dr. Marjan Hudeja in 

Gabrijela Ambrožiča. Dr. Hudej se je odpovedal svoji kandidaturi. O članih bo odločal 

izvršni odbor EA, izbrani kandidati pa bodo potrjeni na seji sveta Evropske atletske zveze 

v Oslu. Cilj je, da imamo v komitejih še vsaj enega predstavnika. Tako bi imela Atletska 

zveza Slovenije v komitejih dva predstavnika. Če to ne uspe, lahko upamo, da bodo 

zastopniki AZS v strokovnih skupinah, kjer je mest več. 

 

Zapisal: 

Luka Steiner 


