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Z A P I S N I K 14. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je bila dne 30. 
junija 2014 ob 17. uri v prostorih Atletske zveze Slovenije, Letališka cesta 33/c, 1000 
Ljubljana 
 
Prisotni: 
Gregor Benčina – predsednik Atletske zveze Slovenije, Janez Aljančič, Gabrijel Ambrožič, 
dr. Boris Dular, Andrej Jeriček, Dušan Prezelj, Stane Rozman, Martin Steiner, Tomo Šarf, 
dr. Andrej Udovč – člani Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije 
Odsotni:  
Dr. Marjan Hudej – podpredsednik Atletske zveze Slovenije, Roman Dobnikar, Primož 
Kozmus, Dušan Olaj, Stane Rozman, Marjan Štimec – člani Upravnega odbora Atletske 
zveze Slovenije  
 

� Predlog dnevnega reda 

 

Potrditev zapisnika 12. seje in 13 korespondenčne seje 
1. In memoriam: dr. Iztok Ciglarič 
2. Pregled zapisnikov 12. seje in 13. korespondenčne seje 
3. Poročilo o poteku tekmovalne sezone 2014 in prihodnja tekmovanja (M. Steiner) 
4. Poročilo o šolskih športnih tekmovanjih (Z. Peternelj)  
5. Izobraževanje za organizatorje tekmovanj (G. Ambrožič) 
6. Poročilo o projektih – EA Classic Velenje, BMW Race to Berlin, Balkanation (G. 

Benčina, M. Hudej) 
7. Obvestila: 

a. Kandidatura 2. liga Evropskega pokala državnih reprezentanc  
b. Kadrovska vprašanja – odpoved D. Damjanić (seznanitev)  
c. Novosti glede Nacionalnega programa športa, izvedbenega načrta in 

Zakona o športu – povzetek (D. Prezelj) 
 

� Ad. 1: In memoriam: dr. Iztok Ciglarič 
 

Seja se je pričela z minuto molka za pokojnega člana Upravnega odbora dr. Iztoka 
Ciglariča. Predsednik je povedal, da bo Upravni odbor Atletske zveze Slovenije do konca 
mandatnega obdobja deloval z manjšim številom članov. 
 

� Ad. 2: Pregled zapisnikov 12. seje in 13. korespondenčne seje 
 
Člani Upravnega odbora niso podali pripomb na zapisnika 12. in 13. korespondenčne seje. 
 
Predlog sklepa št. 79: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje zapisnik 12. in 
13. korespondenčne seje Upravnega odbora. 
 
Glasovanje:  

Število članov Upravnega odbor, 
ki je glasovalo ZA predlagani sklep 

Število članov Upravnega odbor, 
ki se je glasovanja o 

predlaganjem sklepu VZDRŽALO 

Število članov Upravnega odbor, 
ki je glasovalo PROTI 
predlaganemu sklepu 

10 0 0 
 

� Ad. 3: Poročilo o poteku tekmovalne sezone 2014 in prihodnja tekmovanja 
(M. Steiner) 

 
Predsednik Strokovnega sveta je podal vmesno oceno in pregled poteka sezone 2014, ki 
ima v absolutni konkurenci dva vrhova: ETCH v Talinn-u ter Evropsko prvenstvo v Zuerich-
u. Tekmovanja v sezoni do sedaj so bila uspešna, pri čemer so pozitivni presenetile atletinje 
in atleti iz mlajših starostnih kategorij. Nastop na Evropskem pokalu državnih reprezentanc 
pa ni bil uspešen, saj je Slovenija izpadla. Potrebno je upoštevati, da je realna moč 
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reprezentance v zadnji tretjini prve oziroma v prvi tretjini druge lige. Prihodnji cilj je 
povratek nazaj v 1. ligo. V tekmovalni koledar je potrebno primerno umestiti tudi 
tekmovanja ABAF ter razmisliti o prihodnosti meddržavni srečanj, kjer je velikokrat občutiti 
pomanjkanje izziva za atlete. 
 
Izpostaviti velja Mladinsko svetovno prvenstvo (medalja, 4 finala, 9 polfinal, osebni rekordi 
in najboljši izidi sezone) ter uspešne kvalifikacije za MOI v Bakuju. Skupna številka je 45 
atletinji in atletov z izpolnjeno mednarodno normo, ki imajo pred seboj še celo kariero. 
Izziv bo ohraniti vse talente, kar bo zahteven projekt z vidika načrtovanja, logistike, 
prenosa znanja in financ oz. sistema podpore. 
 
Za prihajajoče EP v Zuerich-u veljajo norme iz preteklega koledarskega leta, zato bo 
pomemben pokazatelj forme prihajajoče državno prvenstvo v Celju. Cilji za Evropsko 
prvenstvo so lahko glede na dosedanji potek sezone visoki, lahko sežejo celo od 1 do 2 
medalj.      
 
Do konca sezone sledi še peteroboj U16, Evropsko prvenstvo v krosu ter »Balkanation«. 
Tekmovanja ABAF bodo postala pomembnejši sestavni del tekmovalnega koledarja zveze, 
pri čemer bo Strokovni svet odprave selekcioniral z ustreznimi kriteriji.    
 
Tomo Šarf je povzel zelo uspešne nastope v gorskih tekih. EP v Gap-u je bilo najuspešnejše 
doslej z 2 medaljama in 2 finalnima uvrstitvama. Tek na Grintovec je tekma svetovnega 
pokala, ki je hrkati ekstremna tekma ter izjemno odmeven športni dogodek, na katerem 
sodeluje 250 športnikov iz 11 držav.  
 
Predsednik je vsem čestital za dosežene rezultate.  
 
Razprava:  
 
Predsednik je menil, da je pomembno imeti več tekmovanj, ki do primerna kakovostnemu 
razredu atletov, zgodaj je potrebno pričeti pripravljati koledar za sezono 2015 ter sistem 
podpore atletov za leto 2015. Razočaran je nad udeležbo na tekmovanjih ABAF, saj bi lahko 
slovenski atleti osvojili lepo število naslovov Balkanskega prvaka.  
 
Janez Aljančič je povedal, da je potrebno izpostaviti pozitivne stvari, ki jih je veliko ter 
pohvalil odlične rezultate in organiziranost združenja za goske teke.  
 
Andrej Jeriček se je pridružil mnenju predsednika Strokovnega sveta in drugih 
razpravljavcev ter izpostavil pomen dolgoročne strategije. Prepoznavanje tekmovanj ABAF 
na terenu je slabše, čemur gre delno pripisati tudi slab odziv atletov. 
 
Seja je bila zaključena od 18:20. 
 
Predlog sklepa št. 80: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil z do 
sedanjim potekom tekmovalne sezone 2014 in z načrti za Evropsko prvenstvo 2014. prav 
tako se je seznanil s priporočili glede priprav na prihodnjo sezono. 
 
Glasovanje:  

Število članov Upravnega odbor, 
ki je glasovalo ZA predlagani sklep 

Število članov Upravnega odbor, 
ki se je glasovanja o 

predlaganjem sklepu VZDRŽALO 

Število članov Upravnega odbor, 
ki je glasovalo PROTI 
predlaganemu sklepu 

10 0 0 
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� Ad. 4: Poročilo o šolskih športnih tekmovanjih (Z. Peternelj)  
 
Zdravko Peternelj je predstavil podrobno poročilo o aktivnostih zveze na področju šolske 
atletike, kjer je organiziranih več deset tekmovanj od področne do državne ravni, v tem 
sistemu pa sodeluje več kot 18.000 otrok. Ker atletika tekmuje s ponudbo mnogih drugih 
športov, se je v zadnjih štirih letih temu ustrezno spreminjal tudi program in usmeritev 
atletskih disciplin. Poudaril je težnjo k ustrezni razporejenosti tekmovanj skozi celotno 
sezono, pri čemer pa se pogoji in pripravljenost za sodelovanje med regijami in 
regionalnimi okolji lahko zelo razlikujejo. To se odraža tudi v vse večjih težavah pri 
pridobivanju organizatorjev. Prihodnja usmeritev bo usmerjena v reševanje navedene 
problematike in tudi pripravi načrta, kako v sistem šolske atletike pridobiti čim več otrok.  
 
Janez Aljančič je pohvalil organiziranost tega področja na zvezi in prizadevanja za prihodnji 
razvoj. Hkrati pa je opozoril na institucionalne težave med področjema šolstva in športa, 
pri čemer se šport v šolah prevečkrat izgublja.   
 
Pohvalam za delo na tem področju se je pridružil tudi Andrej Jeriček, pri čemer je povedal, 
da bi bilo zanimivo pogledati aktivnost atletskih delavcev na področjih, kjer je zanimanje 
za šolsko atletiko slabo – morda se tu nahaja del rešitve omenjene problematike. 
 
Gabrijel Ambrožič je povedal, da se tudi projekti IAAF-a usmerjajo k vprašanjem ustrezne 
umestitve atletike v šolski sistem. Menil je, da šolska atletika ustvarja primerno bazo tudi 
za iskanje in identifikacijo atletskih talentov. 
 
Dušan Prezelj se je pridružil pohvalam ter povedal, da v analizi pogreša trend gibanja, 
katerega del kaže, da je v sistem šolske atletike vključena samo tretjina slovenskih šol.  
 
Stane Rozman je podprl mnenje, da je uspeh zelo povezan z aktivnostjo v lokalnih okoljih. 
V Celju, na primer, je bila organizirana posebej financirana akcija z namenom promocije 
atletike v šolah, ki pa je bila le delno uspešna. Identifikacija talentov v bazičnem športu je 
zahtevna, posebej zaradi tega, ker so ostali športi na tem področju zelo agresivni, športnike 
pa pridobivajo tudi iz atletskih vrst. 
 
Dušan Prezelj in Andrej Jeriček sta se strinjala, da je velika priložnost tudi v promociji 
zdravega načina življenja. Dušan Prezelj je poudaril, da so statistični podatki iz 
obravnavanega področja skrb vzbujajoči, pri čemer je opaziti potrebo po spremembi 
strategije in prioritet tudi na področju države. V sami atletiki pa smo v preteklosti »zaspali« 
na izjemnih uspehih posameznikov, zanemarili pa smo izjemno pomembne aktivnosti na 
regionalni in na lokalni ravni, ki bodo zelo pomembne za prihodnji razvoj atletike nasploh. 
Sedaj šolsko atletiko, ki je v domeni države in šolstva financira zveza, namesto da bi bilo 
to obratno. Gabrijel Ambrožič je menil, da povečane aktivnosti države na teh področjih ni 
pričakovati, nekatere panožne zveze to področje v celoti vodijo in financirajo same. 
 
Predsednik je menil, da gre za zelo pomembno področje, ki ima velik razvojni in tržni 
potencial. Šolska atletika je velika priložnost, ki jo mora zveza čim bolj izkoristiti. Zelo je 
pomembno, da se sistem izvaja, prizadevati pa si je potrebno, da bo pridobil čim širšo in 
čim večjo podporo na vseh ravneh.   
 
Predlog sklepa št. 81: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil z aktivnostmi 
Atletske zveze Slovenije na področju šolskih športnih tekmovanj.  
 
Upravni odbor Atletske zveze Slovenije podpira aktivnosti zveze na področju šolskih 
športnih tekmovanj in nadaljnjo aktivno vlogo zveze ori razvoju tega področja. 
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Glasovanje:  
Število članov Upravnega odbor, 

ki je glasovalo ZA predlagani sklep 
Število članov Upravnega odbor, 

ki se je glasovanja o 
predlaganjem sklepu VZDRŽALO 

Število članov Upravnega odbor, 
ki je glasovalo PROTI 
predlaganemu sklepu 

10 0 0 
 

� Ad. 5: Izobraževanje za organizatorje tekmovanj (G. Ambrožič) 
 
Gabrijel Ambrožič je uvodoma povedal, da je na področju izobraževanja organizatorjev 
Tekmovalna komisija sprejela pomemben sklep, ki pripomore k celovitosti sistema 
izobraževanj v okviru zveze. K organizaciji je zelo pomembno pritegniti mlade ljudi, vse, 
ki se s tem področjem ukvarjajo pa je potrebno primerno izobraziti. Zato se predvideva 8-
urno izobraževanje za organizatorje tekmovanj, za vodje »področnih« tekmovanj pa 
krajše, 3-urno izobraževanje. Gradiva za tovrstno izobraževanje obstajajo tako znotraj 
zveze kot na IAAF. Predvideno je, da je takšno izobraževanje obvezno za klube, ki se 
ukvarjajo s stadionsko atletiko in z organizacijo atletskih tekmovanj. 
 
Stane Rozman se je strinjal z izhodišči in opozoril, da je potrebno paziti predvsem na 
praktične vidike organizacije glede na dejstvo, da število organizatorjev pada. Prav tako je 
opozoril, da je pri nekaterih vprašanjih potrebno ravnati konsistentno skozi celotno sezono. 
Dr. Boris Dular je se je strinjal in menil, da mora biti organizacija izvedena skladno z 
določenimi (minimalnimi) standardi, pri čemer se morajo znanja in izkušnje aktivno 
izmenjevati in širiti. Ravno v tem segmentu vidi pomen predlaganega izobraževanja. 
Tovrstno izobraževanje je podprl tudi dr. Andrej Udovč.  
 
Tomo Šarf je sicer podprl idejo, a opozoril, da je obstaja razlika med formalnimi in 
dejanskimi vidiki organizacije, pri čemer slednji terja veliko fleksibilnost. Če je 
izobraževanje namenjeni vzpostavitvi dodatne obvezne licence, pa pri uvedbi takšnega 
sistema svetuje previdnost, saj se število formalnih pogojev in zahtev vseskozi povečuje. 
Na vprašanje financiranja izobraževanja je Gabrijel Ambrožič odgovoril, da je predvideno 
v letnem planu zveze za leto 2014.  
 
V razpravi o področju, ki ga zajema predlagano izobraževanje, je Gabrijel Ambrožič 
pojasnil, da je zadeva najprej namenjena vodjem tekmovanj, v prihodnosti pa se bo 
usmerila tudi v ostala področja, n.pr. v tehnično službo, ki ostaja težava v velikem številu 
primerov. Po koncu izobraževanja bo sledil kratek izpit. Gabrijel Ambrožič se je strinjal z 
mnenjem Toma Šarfa glede formalnih pogojev a menil, da je licenca za vodje tekmovanj 
potrebna.  
 
Duša Prezelj se je žele podrobneje seznaniti z vzroki, ki so botrovali predlogu za tovrstno 
izobraževanje. Nadalje je menil, da pavšalna ocena, da raven tekmovanj pada, ne zadošča, 
oba razpravljavca pa sta se strinjala, da mora biti izobraževanje usmerjeno v dvig ravni 
atletskih tekmovanj v Sloveniji.  
 
Glede obvezujoče narave tega izobraževanja so se člani Upravnega odbora strinjali z 
načelom postopnosti, ki se bo uvedla po določenih časovnih in vsebinskih fazah. Predsednik 
je predlagal, da  
 
Predlog sklepa št. 82: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s predlogom 
izvedbe izobraževanja za vodje tekmovanja.  
 
Upravni odbor Atletske zveze Slovenije podpira izvedbo izobraževanja za vodje tekmovanj 
v letu 2014, v letu 2015 bo za to izobraževanje Atletska zveza Slovenije podala priporočilo, 
v letu 2016 pa bo to izobraževanje obvezno. 
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Glasovanje:  
Število članov Upravnega odbor, 

ki je glasovalo ZA predlagani sklep 
Število članov Upravnega odbor, 

ki se je glasovanja o 
predlaganjem sklepu VZDRŽALO 

Število članov Upravnega odbor, 
ki je glasovalo PROTI 
predlaganemu sklepu 

10 0 0 
 
 

� Ad. 6: Poročilo o projektih – EA Classic Velenje, BMW Race to Berlin, 
Balkanation (G. Benčina, M. Hudej) 

 
Predsednik in sekretar sta podala poročila o že izvedenem projektu mednarodnega 
atletskega mitinga EA Classic  v Velenju ter o prihodnjih projektih Kongresa ABAF ter 
»Balkanation« in BMW Race to Berlin. Slovenija bo gostila odlične dogodke v inovativnem 
konceptu, obiskali pa nas bomo tudi številni ugledni tuji gostje. Predsednik je vse člane 
Upravnega odbora povabil, da po svojih močeh pomagajo pri izvedbi projektov in k useležbi 
ter sodelovanju. 
 
Predlog sklepa št. 83: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s poročilom 
o izvedbi 19. EA Classic mednarodnega atletskega mitinga v Velenju.  
 
Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil z do sedanjim potekom projekta BMW 
Race to Berlin in s pripravami na organizacijo projekta »Balkanation«.  
  
Glasovanje:  

Število članov Upravnega odbor, 
ki je glasovalo ZA predlagani sklep 

Število članov Upravnega odbor, 
ki se je glasovanja o 

predlaganjem sklepu VZDRŽALO 

Število članov Upravnega odbor, 
ki je glasovalo PROTI 
predlaganemu sklepu 

10 0 0 
 

� Ad. 7: Obvestila: Kandidatura 2. liga Evropskega pokala državnih 
reprezentanc  

 
Sekretar je predstavil kandidaturo zveze in AK Velenje za organizacijo 2. lige Evropskega 
pokala državnih reprezentanc. Kandidatura ima tudi podporo lokalnega okolja, 
organizacijskega odbora in MO Velenje. Uspešna izvedba tekmovanja je za slovensko 
atletiko pozitiva tako s tekmovalnega kot s promocijskega vidika. 
 
Predlog sklepa št. 84: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil z namero 
kandidature za organizacijo 2. lige Evropskega pokala državnih reprezentanc. 
 
Upravni odbor Atletske zveze Slovenije podpira kandidaturo zveze in Atletskega kluba 
Velenje za organizacijo 2. lige Evropskega pokala državnih reprezentanc.   
 
Glasovanje:  

Število članov Upravnega odbor, 
ki je glasovalo ZA predlagani sklep 

Število članov Upravnega odbor, 
ki se je glasovanja o 

predlaganjem sklepu VZDRŽALO 

Število članov Upravnega odbor, 
ki je glasovalo PROTI 
predlaganemu sklepu 

10 0 0 
 

� Ad. 7: Kadrovska vprašanja – odpoved D. Damjanić (seznanitev) 
 
Predsednik je člane Upravnega odbora seznanil, da je strokovni sodelavec zveze Davorin 
Damjanić podal pisno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Začasna premostitev nastale 
situacije je rešena, zato delo v pisarni zveze poteka nemoteno. 
 

� Ad. 7: Novosti glede Nacionalnega programa športa, izvedbenega načrta in 
Zakona o športu – povzetek (D. Prezelj) 
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Dušan Prezelj je članom Upravnega odbora predstavil povzetek novosti na navedenih 
področjih in predlagal proaktivno delovanje zveze v povezavi s temi področji. Predlog 
dokumenta je deklaratorne narave, manjkajo konkretne finančne zaveze in cilji, kar je zelo 
zaskrbljujoče. Predsednik je podprl mnenje ter menil, da je prvi korak k aktivnosti zveze 
ravno priprava strategije razvoja. Projekt, ki ga vodi Dušan Prezelj in se je že pričel izvajati, 
najprej predvideva analizo stanja, ki bo omogočala pripravo ustrezne prihodnje strategije. 
 

� Ad. 7: prošnja za izstop iz Atletske zveze Slovenije – TD Kraški tekači 
Sežana (G. Benčina) 

 
Predsednik je povedal, da je zveza s strani navedenega tekaškega društva prejela prošnjo 
za izstop iz Atletske zveze Slovenije in predlagal, da Upravni odbor odloči skladno s 
prejetim dopisom. 
 
Predlog sklepa št. 85: skladno s prejetim dopisom Upravni odbor Atletske zveze 
Slovenije iz članstva v zvezi izključuje Tekaško društvo Kraški tekači Sežana. 
 
Glasovanje:  

Število članov Upravnega odbor, 
ki je glasovalo ZA predlagani sklep 

Število članov Upravnega odbor, 
ki se je glasovanja o 

predlaganjem sklepu VZDRŽALO 

Število članov Upravnega odbor, 
ki je glasovalo PROTI 
predlaganemu sklepu 

10 0 0 
 

� Ad. 7: oprema JOMA (G. Benčina) 
 
Predsednik je člane Upravnega odbora seznanil, da je zveza pred uspešnim zaključkom 
pogajanj za sklenitev sodelovanja z opremljevalcem JOMA. Razložil je, da je ovira pri 
podpisu nastala situacija z Olimpijskim komitejem Slovenije, ki ne želi izdati soglasja o 
nošenju lastne tekmovalne opreme Atletski zvezi Slovenije za POI v Rio de Janeiru. Menil 
je, da je Atletska zveza Slovenije naredila vse potrebno za pridobitev tovrstnega soglasja 
s strani OKS-a. Člane Upravnega odbora je vprašal, če menijo, da se lahko pogodba z 
opremljevalcem vseeno sklene. Člani Upravnega odbora so v razpravi soglašali, da je 
dolgoročna pogodba z opremljevalcem zelo pomembna, ter da je potrebno pogodbo tudi 
skleniti. 
 
Predlog sklepa št. 86: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil z 
okoliščinami glede sklenitve pogodbe z novim opremljevalcem zveze. Upravni odbor 
Atletske zveze Slovenije podpira takojšnjo sklenitev sodelovanja z novim opremljevalcem 
JOMA za obdobje od leta 2014 do vključno leta 2016. 
 
Glasovanje:  

Število članov Upravnega odbor, 
ki je glasovalo ZA predlagani sklep 

Število članov Upravnega odbor, 
ki se je glasovanja o 

predlaganjem sklepu VZDRŽALO 

Število članov Upravnega odbor, 
ki je glasovalo PROTI 
predlaganemu sklepu 

10 0 0 
 
Dr. Boris Dular je člane Upravnega odbora seznanil z aktivnostmi, ki jih pokriva komisija 
za nagrade in priznanja. Pozval je, da je potrebno Upravni odbor obveščati o sestavah 
reprezentanc in o ostalih pomembnih dogodkih, prav tako pa pričakuje predstavitev 
polletnega finančnega poročila zveze.  
 
Stane Rozman je vse člane Upravnega odbora povabil na prihajajoče Državno prvenstvo v 
Celje.  
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Atletska zveza Slovenije 
Predsednik  
 
Gregor Benčina 
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Zapisal: 

Sekretar Atletske zveze Slovenije 
Luka Steiner  

 
 


