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Letališka cesta 33c,   1000    Ljubljana,   Slovenija  
  Tel: +386 (01) 520-69-10     Fax: +386 (01) 520-69-16 

e-mail: boris.mikuz@atletska-zveza.si 
http: www.atletska-zveza.si 

 
ZAPISNIK 

 
07. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je bila v sredo, 03.09.2013 ob 

16.00 uri v prostorih 
      Atletske zveze Slovenije-konferenčna dvorana, Letališka cesta 33c, 1122 Ljubljana

  
   

 Prisotni: Gregor Benčina-predsednik AZS, mag. Marjan Hudej-podpredsednik,, dr. Martin 
Steiner, Gabrijel Ambrožič, Janez Aljančič, dr. Iztok Ciglarič, Andrej Jeriček, Robert Teršek, 
Aleš Cantarutti, dr. Andrej Udovč, Marjan Štimec, Dušan Prezelj- 
člani UO AZS                   
Opravičeno odsotni: Boris Dular, Dušan Olaj, Tomo Šarf, dr. Andrej Udovč, Stane Rozman 
Nadzorni odbor AZS:  
Strokovna služba: Boris Mikuž – direktor AZS, Zdravko Peternelj– strokovni delavec 
Pričetek seje: ob 16.00 uri 
 
Predsednik AZS Gregor Benčina je po pozdravu vseh prisotnih predlagal naslednji dnevni red: 
 

1.) Zapisnik 5. in 6. (dopisne)seje in evidenca sklepov 5. in 6. (dopisne) seje UO AZS 
2.) Pregled gradiva Skupščina AZS  
3.) Predlog vključitve v Balkansko atletsko zvezo 
4.) Prireditev » NAJ ATLET 2013« 
5.) Razno 

a. prihodnji tekmovalni sistem (poudarki) 
b. atletski miting Ljubljana 2014 
c. rekreativni teki in vloga AZS 
d. poročanje z IAAF kongresa 
e. pritožna atlet Andrej Poljanec (pismo Mario Mohorović) 
f. sprejem klubov v AZS (Atletski klub AS, ŠD TEK je LEK) 
g. IAAF priznanje Janez Aljančič 

 
Sklep 41: UO AZS potrjuje predlagani dnevni red. 
 
1. Zapisnik 5. in 6. (dopisne)seje in evidenca sklepov 5. in 6. (dopisne) seje UO AZS 

 
Na zapisnika ni bilo podanih pripomb. 
 
Sklep 42: UO AZS potrjuje zapisnik 5. seje UO AZS in evidence sklepov 5. seje UO AZS ter  
6. seje dopisne seje in sklepov 6. dopisne seje 
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2. Pregled gradiva Skupščina AZS  
 
Predsednik je podal mnenje da gradiva niso ustrezno pripravljena ter da glede na negativno 
poslovanje v letu 2012 pričakuje transparenta poročila, v katerih bodo razvidni razlogi za 
negativno poslovanje AZS v letu 2012. Predsednik je tako kot že na predhodni seji izrazil 
nezadovoljstvo nad delom direktorja ter pisarne AZS, ter ob tem izpostavil poskus 
netransparentnega delovanja direktorja tudi v letu 2013, kar bi za posledice v skrajnem 
primer lahko ponovno vodilo do negativnega poslovanja zveze.  
 
Boris Mikuž kratko poroča o gradivih oz. vsebini gradiva za Skupščino. Pojasni, da so gradiva 
vsebinsko oblikovana tako, kot je bil zastavljen program za 2012 in tako je mogoče slediti 
realizaciji. 
Pri dokončanju poročila so sodelovala posamezna telesa ali združenja, medtem, ko je drugi del 
finančni, ki ga je pripravilo računovodstvo. 
Včeraj je bil dokončno posredovan zapis seje NO AZS, ki je bila 22.09.2013 in je bil posredovan 
vsem članom UO AZS. 
 
Podpredsednik AZS Marjan Hudej, se je strinjal s predsednikom in nadalje komentiral poročilo 
NO AZS, ki po njegovem mnenju ne izraža vseh vidikov delovanja AZS v preteklem obdobju. 
Lahko bi celo razumeli, da je bilo »kaj narobe«. Predvsem bi bilo koristno bolj natančno 
poročanje s strani NO AZS, kar tudi pričakuje. 
 
Dušan Prezelj je izrazil mnenje o neustreznosti pripravljenih poročil, saj je pričakoval da bodo 
gradiva za skupščino ki jih je pripravil direktor AZS pripravljena v takšni obliki kot so bila v 
minulih letih. Izčrpnost poročil je še toliko pomembnejša ker je AZS v letu 2012 poslovala 
negativno, vzroki za to pa niso pojasnjeni. Ob tem je menil, da bi predvsem NO AZS moral 
spoštovati 36. člen Statuta AZS in že predhodno obravnaval gradiva. Tako bi se tudi UO AZS 
sestal prej in bi moral obravnavati gradiva ter podati mnenje in oblikovati sklepe-stališča. 
Vsekakor bi pričakoval več podatkov in primerjavo le teh. Na tak način bi NO AZS popolnoma 
opravil svojo nalogo.  
 
Izrazil je tudi nezadovoljstvo s postopkom sklica skupščine, saj je imela pisarna na podlagi 
pravočasne zahteve predsednika AZS dovolj časa za sklic skupščine v skladu s statutom pa 
tega ni storila. V izogib kršenju statuta ter slabo pripravljenega gradiva predlaga, da se 
izvedba Skupščine AZS prestavi na kasnejši datum.  
 
Iztok Ciglarič je menil da je NO AZS »naš korektiv« in po tej plati ga ne skrbi. Vsekakor pa 
pogreša zelo konkretne podatke. Posebej, če so se dotaknili stroke, je toliko bolj utemeljeno 
pričakovati konkretne podatke. Naslonili so se na poročilo neodvisnega revizorja. Ne nazadnje 
je mogoče meriti tudi vložek v atlete in njihov učinek, če se je NO AZS tega dotaknil. (primer 
maraton ipd.) V kolikor podajo tudi vsebinska priporočila, meni da je to za UO AZS lahko tudi 
dobro, a verjetno tega ni mogoče zapisati na le dveh straneh. 
 
Gabrijel Ambrožič meni, da je naloga NO AZS dobro definirana in zato pričakuje njihovo delo 
na tem področju. Res je NO AZS neodvisen organ, a se strinja da bi poročilo moralo biti bolj 
uravnoteženo in povedno. Hkrati pa se morajo držati s Statutom določenih pristojnosti. 
 
Aleš Cantarutti je povedal, da morajo biti cilji jasno zastavljeni, poročila pa transparentna. 
 
Janez Aljančič je podobno kot predhodni govorci menil, da je pričakovati več konkretnih 
priporočil s strani NO AZS. 
 
Predsednik Gregor Benčina je iz razprave zaključil, da je očitno da gradiva za Skupščino, 



 3 

ki jih je pripravila pisarna AZS niso kvalitetna in ne razkrivajo dogajanja v letu 2012, ko je AZS 
pod prejšnjim vodstvom zabeležila izgubo iz poslovanja, strinjal se je z razmišljanji ostalih 
članov UO glede poročila NO AZS, kvalitete gradiva ter o predlogu za kasnejši sklic (odpoved 
jutrišnje) Skupščine, zato je predlagal tri sklepe: 
 
Sklep 43: UO AZS oblikuje tričlansko delovno skupino 3 članov UO AZS iz preteklega 
mandata, ki bo pregledala dokumente in podala mnenje o poslovanju AZS v letu 2012, 
na osnovi katerega bo pisarna AZS pripravila ustrezna gradiva za Skupščino, ki jih bo v 
skladu s statutom predhodno na naslednji seji obravnaval UO.  
 
Sklep 44 Skupščina se zaradi neustrezne kvalitete gradiv ter neustreznega sklica 
prestavi in o tem se obvesti člane AZS. 
 
Sklep 45: Imenuje se delovna skupina za pregled poslovanja 2012 v sestavi: Marjan 
Hudej – podpredsednik AZS, vodja, ter Iztok Ciglarič in Dušan Prezelj. 
 
 
3. Predlog vključitve v Balkansko atletsko zvezo 
 
Uvodno obrazložitev je podal predsednik Gregor Benčina, ki je prisotne informiral, da je na 
osnovi pogovorov s predsedniki atletskih zvez iz področja Balkana, ponovno aktualna ideja za 
vključitev Slovenije v ABAF (Združenje Balkanske atletika) ki danes združuje 12 članov. UO je 
informiral, da se je s predsednikom ABAF dogovoril, da v primeru pozitivne odločitve h kateri 
je sam seveda naklonjen v mesecu septembru AZS poda uradno vlogo za včlanitev in da bo 
vloga obravnavana na naslednje kongresu ABAF v mesecu oktobru. 
 
Za AZS in slovensko atletiko vidi predvsem možnost in priložnost na več področjih: 

- V okviru tekmovalnega sistema (doseganje norm) 
- Možnostjo izmenjave znanj 
- Možnost organiziranja tekme 
- Možnost za vodilno vlogo slovenske atletike na Balkanu in tudi večjega vpliva 

 
Robert Teršek je idejo in predlog podprl, saj meni, da je več možnosti za dobre tekme. 
Andrej Jeriček podpira in ga zanima ali je obligacija nastopov reprezentanc ali lahko 
posamezniki nastopajo. 
Janez Aljančič, Dušan Prezelj, Marjan Štimec in Gabrijel Ambrožič članstvo podpirajo, ker 
vidijo široke možnosti sodelovanja. Gabrijel Ambrožič je spomnil, da so bile zadnje BAI ne 
tako dolgo v Sloveniji (1990). 
Predsednik Strokovnega sveta Martin Steiner je menil, da bomo aktivnosti začeli postopno, a 
ponujajo se možnosti za doseganje kvalitetnih rezultatov. 
Aleš Cantarutti je menil, da smo marsikje vendarle precej boljši z veliko znanja, ki bi ga lahko 
»celo prodali«. 
Zdravko Peternelj je menil, da je pomembno vprašanje ali je to za atlete ustrezno in sam je 
prepričan, da je. Posebej kaže razmisliti o nastopih reprezentanc, ki jih (mladinske predvsem) 
težko sestavimo. 
Tekmovalni sistem naj bi bil motivacija, sedaj pa imamo precej ne nastopov v finalu APS ter 
tudi na DP, ko je manjkalo lepo število atletov udeležencev iz SP Donjeck. 
 
Sklep 46: UO AZS potrjuje smiselnost priključitev v  ABAF (Balkanska atletikazato naj 
se kot dogovorjeno ABAF posreduje vloga za včlanitev. 
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4. Prireditev » NAJ ATLET 2013« 
 
Predsednik Gregor Benčina je pojasnil da bi bila prireditev predvidoma v terminu med 08. In 
15. novembrom. 
Ker smo z Bledom dobili kongres EA v letu 2015, bi prireditev letos organizirali na Bledu. 
Prireditev bi popestrili z prihodom atraktivnega tujega gosta (npr. Sergej Bubka), okroglo 
mizo ter vabilom vodjem balkanskih držav. 
V prihodnje bi sledilo še povabilo Sebastianu Cou, ki bo v svetovni atletiki igral pomembno 
vlogo tudi v prihodnje. 
 
Aleš Cantarutti je dejal, da je GZS pripravljena na aktivno sodelovanje v primeru organizacije 
obiska velikih tujih imen iz področja športa, ter da bi bilo aktualna tudi vključitev gosta v 
dogodek za gospodarstvenike, ki bi ga organizirala GZS.  
 
Andrej Jeriček je izrazil zanimanje da bi v temu primerno vlogo imela tudi ZATS. 
 
Člani upravnega odbora so se strinjali s potrebo po večji promociji atletike tudi s pomočjo 
obiska sedanjih in minulih tujih zvezdnikov.  
 
Sklep 47: UO AZS potrjuje koncept prireditev »NAJ ATLET 2013« s tujim gostom, 
okroglo mizo ter vabilom za vodje balkanskih atletskih držav. 
Predvidi se termin (predvidoma med 08.-15.11.), ki bi odgovarjal ključnemu gostu. 
 
Ad. 5 Razno 
 

a. prihodnji tekmovalni sistem (poudarki) 
Prihodnji tekmovalni sistem je potrebno zasnovati tako, da bo prilagojeno številu 
aktivnih vrhunskih atletov, saj imajo sedaj organizatorji težave s številom 
udeležencev. Tekmovalni sistem je potrebno organizirati po vzoru sofinanciranja 
EA.  

 
Sklep 48: UO AZS predlaga da se pri pripravi tekmovalnega sistema za leto 2014 
upošteva omenjene ugotovitve  
 

b. atletski miting Ljubljana 2014 
Večkrat je bila izražena želja po dodatnem mednarodnem tekmovalnem dogodku v 
Sloveniji, v obliki visoko kvalitetnega tekmovanja v Ljubljani. Ker organizatorjev ni 
predsednik predlaga da tekmovanje v organizacijo prevzame AZS.  
  

Sklep 49: UO AZS se strinja s predlogom za organizacijo Ljubljana mitinga, ki naj se ga 
uvrsti v koledar tekmovanj za leto 2014 ter za koordinatorja priprav in izvedbe 
imenuje Borisa Mikuža, ki mora do naslednje seje UO pripraviti predlog zasnove in 
izvedbe mitinga Ljubljana.   
 

c. rekreativni teki in vloga AZS 
Predsednik je izpostavil da pisarna AZS kljub večkratnim zadolžitvam, še ni izvedla 
nobenih aktivnosti na področju rekreativne atletike, zato se sprašuje ali UO v 
rekreativna atletiki še vidi vlogo AZS.  Rekreativna atletika je po njegovem mnenju 
lahko eden izmed pomembnih finančnih virov za prihodnje delovanje AZS, saj se 
povsod po svetu struktura prilivov spreminja in je vse manj državnega financiranja. 
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Sklep 50: UO AZS se strinja s predlogom in pomembno vlogo AZS na tem področju ter 
od zaposlenih pričakuje več aktivnosti na tem področju tako v smeri certifikacije 
tekmovanj kot uvedbi licenčnega sistema za tekmovalce 
 

d. poročanje z IAAF kongresa 
Člani UO so se seznanili z izčrpnim poročilom, ki ga je pripravil uradni delegat na 
kongresu IAAF, Luka Steiner.  

 
e. pritožna atlet Andrej Poljanec (pismo Mario Mohorović) 
Člani UO so se seznanili s problematiko ter glede na vsebino sprejeli sklep da o odnos 
atleta Andreja Poljanca in posledično o odprtih finančnih stvareh obravnava    
Disciplinska komisija. 

 
Sklep 51: Primer atleta Andreja Poljanca se preda v obravnavo disciplinski komisiji    
 

f. sprejem klubov v AZS (Atletski klub AS, ŠD TEK je LEK) 
Direktor AZS je predstavil vlogi za sprejem dveh klubov v AZS in podal oceno da oba 
kluba izpolnjujeta vse pogoje za vključitev.  

 
Sklep 52: Atletski klub AS ter ŠD TEK je LEK se sprejmeta v AZS.  
 

IAAF podelil najvišje priznanje Janezu Aljančiču 
Predsednik je člane UO seznanil da je na kongresu IAAF v Moskvi, Janez Aljančič kot 
edini iz Evrope prejel najvišje možno priznanje s strani IAAF Plaque of Merit  za kar mu 
iskreno čestita ter se mu v imenu slovenske atletike zahvaljuje za njegovo izjemno delo, 
ki ga je opravil na tem področju 

 
 
 
Predsednik AZS Gregor Benčina se je zahvalil za udeležbo na seji. 
 
 
Ljubljana, 03.09.2013 
 
Zapisal in uredil: 
 
Boris Mikuž 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


