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Z A P I S N I K: 

 

39. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je bila v torek, 24. novembra 

2015 ob 16:30 uri v prostorih Atletske zveze Slovenije (Letališča cesta 33 C, Ljubljana). 

 

Prisotni: dr. Marjan Hudej (podpredsednik), Martin Steiner, Tomo Šarf, Andrej Jeriček, 

Dušan Prezelj, Roman Dobnikar, dr. Andrej Udovč, Stane Rozman, Gabrijel Ambrožič, 

Janez Aljančič 

 

Odsotni: Gregor Benčina, dr. Boris Dular, Dušan Olaj, Željko Puljić, Marjan Štimec 

 

Strokovni sodelavci Atletske zveze Slovenije: Luka Steiner, Zdravko Peternelj, Špela Hus 

 

Ostali: Marina Zupančič, Albert Šoba, Slavko Malnar 

 

Podpredsednik je ugotovil, da je prisotnih 10 članov Upravnega odbora Atletske zveze 

Slovenije. V skladu s 36. členom Poslovnika o delu Upravnega odbora je Upravni odbor 

Atletske zveze Slovenije sklepčen in veljavno odloča, ker je na seji prisotnih več kot 

polovica članov Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije. 

 

Ad. 1 

Potrditev dnevnega reda 

 

Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnika 36., 37. korespondenčne in 38. seje Upravnega odbora Atletske 

zveze Slovenije 

3. Pregled poslovanja s komentarji in pričetek priprave finančnega načrta za leto 2016 

4. Tekmovalni sistem mladih 

5. Delovna skupina Atletske zveze Slovenije za postavitev atletskega objekta v 

Ljubljani 

6. Olimpijska dividenda: predstavitev aktivnosti Atletske zveze Slovenije in prijave 

projektov Atletske zveze Slovenije 

7. Oddaja prijave na razpis Fundacije za šport za leto 2016 

8. Poziv za pripravo poročil o delu za leto 2015 

9. Javna dražba za prodajo nepremičnin 

10. Sodelovanje s klubi in društvi ter stanje na Atletski zvezi Slovenije  

11. Sprememba državljanstva Alise Bečić 

12. Termini prihodnjih sej Upravnega odbora 

13. Organizacija Evropskega prvenstva v gorskih tekih 

14. Predlog – delovanje pisarne Atletske zveze Slovenije 

15. Koledarska borza 

a. Poročilo 

b. Popravek poslovnika 

16. Aktivnosti Združenja atletskih trenerjev Slovenije 

a. Poročilo s kongresa v Portorožu 

b. Revidiranje programa vaditelj atletike 
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17. Razno: predlogi in pobude članov 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 178: 10 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 178: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje predlagani dnevni red 36. 

seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije. 

 

Ad. 2 

Potrditev zapisnika 36., 37. korespondenčne in 38. seje Upravnega odbora 

Atletske zveze Slovenije 

G. Ambrožič je zahteval popravek zapisnika, naj bodo člani Upravnega odbora v točki 

zadnje seje dnevnega reda poimenovani z imenom in priimkom, da ne bo dvoma, da so 

dejanja Iniciativnega odbora ostro obsojali. 

 

M. Hudej je povedal, da se lahko danes veselimo pomirjenih strasti, saj si je marsikdo želel 

drugačnega razpleta situacije. Veseli ga tudi dejstvo, da so člani Upravnega odbora delovali 

enotno in dobro.  

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 179: 10 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 179: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje zapisnik 36. (s korekcijami, 

podanimi na seji), 37. korespondenčne in 38. slavnostne seje Upravnega odbora Atletske 

zveze Slovenije. 

 

Ad. 3 

Pregled poslovanja s komentarji in pričetek priprave finančnega načrta za leto 

2016 

 

Zaradi različnih informacij in oblik podajanja podatkov v preteklem obdobju ter na podlagi 

vse prejete korespondence po e-pošti, sta podpredsednik in direktor na sejo povabila 

direktorico gospodarske družbe Zu-Ma, ki za zvezo opravlja storitve računovodstva, Marino 

Zupančič. Pomembno je, da Upravnemu odboru kompetentna in strokovna oseba razloži 

trenutno dejansko finančno stanje na določen datum in računovodski vidik poslovanja do 

konca koledarskega leta.  

 

M. Zupančič je povedala, da se komentar nanaša na računovodski vidik stanja in na temu 

ustrezno primerjavo posredovanega gradiva, ki ga je vodstvo zveze pripravilo v 

sodelovanju z računovodjo P. Frolom in elektronskega sporočila, ki ga je G. Benčina poslal 

3. novembra 2015. Pri sponzorstvih se podatki razlikujejo, saj poročilo vodstva zveze 

navaja stanje na dan 18. 11. 2015 in ne predstavlja projekcije poslovanja ob koncu leta. 

Pogodbo z enim od komercialnih partnerjev je potrebno, zaradi časa veljavnosti, ustrezno 

razmejiti med leti 2015 in 2016. Ostale manjše razlike se nanašajo na valutne razlike in 

razlike iz naslova DDV – ja. Skupna razlika tako znaša pribl. 20.000 EUR. M. Zupančič je 

opozorila na ponovno odsotnost primopredaje poslov. Prihodki kongresa EA so prikazani 

na ustreznih stroškovnih mestih glede na namen, finančnega rezultata projekta to ne 

spreminja.  

 

Pri odhodkih je postavka »sredstva za nastope športnikov« ustrezno prikazana, pripisan 

bo še odpis tekmovalne opreme. Ostali stroški so ustrezno prikazani in razporejeni med 

stroškovnimi mesti glede na namen. Stroški na nekaterih postavkah so višji od tistih v 
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projekciji. M. Zupančič je dodala, da računovodstvo poroča le o stanju na določen dan, ki 

prikazuje solidno, vendar ne gre za projekcijo končnega stanja na dan 31. decembra 2015. 

Meni, da je poplačilo zadnjega obroka kredita mogoč, vendar pa se je potrebno zavedati, 

da gre za velik znesek, ki bo dodatno znatno vplival na likvidnost zveze. Naslednje leto bo 

zveza po zakonu obvezana, da dela revizijo poslovanja zaradi realiziranih prihodkov, ki 

prisegajo 1 milijon Evrov. V preteklih letih revizija ni bila potrebna, smotrnost tega stroška 

je vprašljiva. 

 

Glede sredstev meritev in strokovnih svetovanj je M. Župančič povedala, da gre za izven 

bilančni prihodek, ki ne spada v bilanco, saj ustreznih računovodskih dokumentov zveza 

nima. M. Hudej se je zahvalil za pojasnila ter za jasno in strnjeno obrazložitev. Dodatno je 

povedal, da je potrebno vse moči usmeriti v prihodnost, v nadaljnje dobro delovanje zveze, 

ki bo pomenila tudi pozitiven poslovni izid, pogledi v preteklost pa k dobremu stanju ne 

bodo prispevali. 

 

L. Steiner je podal informacijo, da bodo za ustrezno vodenje poslovnih knjig posredovali 

dokument o odpisu dolga pri Vzajemni d.v.z. Podana je bila informacija, da sta kongres EA 

in sestanek Komisije za strateško komuniciranje imela skupen prihodek, ki presega skupne 

stroške. Vsi stroški projekta Balkanation bodo presegli plan, kljub udeležbi izvajalca, 

kateremu transfer v višini 20.000 EUR se ni izvedel. M. Hudej je dodal, da je bilo 

načrtovanje izvedbe projekta Balkanation problem, kjer je bil organizator obtožen, da želi 

z zavajanjem nosilca tekmovanja ustvariti presežek prihodkov nad odhodki. Kot predsednik 

lokalnega organizacijskega odbora je zavrnil planska finančna sredstva Atletske zveze 

Slovenije, Atletski klub Velenje pa bo pokril stroške organizacije tekmovanja.  

 

M. Hudej je povedal, da so pred sejo Upravnega odbora prejeli novo elektronsko sporočilo 

G. Benčine, naslovljeno na direktorja zveze, da je dokument, ki se nanaša na poslovanje 

zveze in je bil poslan 18. novembra kot gradivo k 39. seji upravnega odbora, napačen in 

zavajajoč. Povedal je, da tudi obrazložitev M. Zupančič kaže na to, da je bil dokument, ki 

je bil poslan Upravnemu odboru, korektno in skrbno pripravljen. 

 

R. Dobnikar je povzel, da velikih diskrepanc med obema bilancama ni. M. Zupančič je prosil 

za oceno kakšno bo stanje ob koncu leta in kakšna bo likvidnost. M. Zupančič je odgovorila, 

da bo likvidnostno stanje zelo slabo, še dodatno, ker zapade zadnji obrok kredita. J. 

Aljančič se je strinjal, da se mu zdi razlaga korektna in pravilna. 

 

M. Steiner je dodal, da moramo nujno najti dodatne finančne vire, pri čemer bodo morali 

sodelovati tudi člani Upravnega odbora.  

 

S. Rozman je vprašal, če je smiselno razmišljati o kakšni drugi opciji, saj se mu ne zdi 

pametno, da začnemo leto s slabim likvidnostnim stanjem. M. Zupančič je pojasnila, da 

ima Atletska zveza Slovenije dovolj dobre rezultate, da bi lahko pri vsaki banki dobila 

prehodni kredit, katerega ima možnost črpati ali ne. M. Hudej se je strinjal, da lahko ob 

koncu leta pričakujemo minimalno pozitivno poslovanje. M. Hudej je dodal, da se mu zdi 

pomembno, da prikažemo realno stanje in se odkrito pogovorimo, saj lahko je to zagotovi 

mirnejši začetek leta 2016 in bolj natančno planaranje. 

 

G. Ambrožič je povedal, da se mu zdi korektno in nujno, da se opravi primopredaja. Želi 

si, da prenehamo s prejemanjem raznih elektronskih sporočil.  
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L. Steiner je podal informacijo, da je reprogramiranje kredita za poslovne prostore mogoč 

in dogovorjen, vendar bi bilo glede na dejansko stanje in kratkoročne cilje kredit najbolje 

odplačati skladno s pogodbo. Strinjal se je glede pomena primopredaje in glede 

likvidnostnega stanja zveze, ki je potencialno problematično že več let. Dodal je, da 

navedbe iz elektronskega sporočila zavrača.  

 

T. Šarf je povedal, da ga je prejeto elektronsko sporočilo presenetilo. Sam ne vidi prevelikih 

razlik, vendar le manjše napake. 

 

J. Aljančič je povedal, da je M. Zupančič s svojo razlago vsebinsko ovrgla prejeta 

elektronska sporočila in ustrezno pojasnila stanje. Meni, da tem sporočilom ne smemo več 

namenjati pozornosti. 

 

D. Prezelj je opozoril, da uporabljamo več kazalcev: realizacijo 2014 in plan realizacije 

2015. Moteč se mu zdi plan 2015, ki je uporabljen v bilanci, saj ni v skladu s tistim, ki ga 

je Upravni odbor sprejemal 1. aprila 2015, kjer je bil sprejet plan v vrednosti 1.050.000 

EUR. Prosil je za informacijo o celotnem strošku kongresa in kje je prikazana amortizacija. 

Podpira predlog, da se kredit odplača še letos.  

 

A. Jeriček je podal mnenje, da je bil plan za leto 2015 z dne 1. aprila 2015 delno 

spremenjen.  

 

Člani Upravnega odbora in direktor so se strinjali, da mora korekcije plana za leto potrjevati 

Upravni odbor. Direktor je dodal, da je vsa analitika in korespondenca na voljo za vpogled 

vsem članom Upravnega odbora v mapi v pisarni. 

 

M. Hudej je povedal, da ga veseli prisotnost M. Zupančič, ki je jasno in ustrezno pojasnila 

situacijo. Meni, da je pomembno, da na licitaciji uredimo še lastništvo preostanka poslovnih 

prostorov, nato pa se lahko ustrezno posvetimo prihodnjemu, olimpijskemu letu. Člane 

Upravnega odbora poziva, da se distancirajo od prejetih sporočil in se usmerijo v prihdonje 

delovanje zveze.  

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 180: 10 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 180: Upravni odbor se je seznanil s poročilom računovodstva in pisarne glede 

finančnega stanja Atletske zveze Slovenije. Na podlagi ugotovitev pisarna v sodelovanju z 

računovodstvom pripravi projekcijo poslovanja do konca leta 2015 s komentarji, načrt 

likvidnosti in planska izhodišča za leto 2016. 

 

Ad. 4 

Tekmovalni sistem mladih 

 

M. Hudej je pozdravil A. Šobo in S. Malnarja ter se jima zahvalil za aktivno sodelovanje z 

zvezo v okviru številnih projektov. 

 

M. Steiner je povedal, da so pri nastajanju dokumenta »Tekmovalni sistem mladih« 

sodelovali Boštjan Bradeško, Milan Čoh, Slavko Črne, Boštjan Fridrih, Majda Križe, Slavko 

Malnar, Henrik Omerzu, Branko Škof in Albert Šoba. Po odobritvi Upravnega odbora bi nov 

tekmovalni sistem mladih lahko bil postopoma integriran v tekmovalni sistem v sezoni 

2017. 
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A. Šoba je izrazil zadovoljstvo, da se nov tekmovalni sistem obravnava na seji Upravnega 

odbora. Zaveda se, da je konkurenca z drugimi športi velika, zato je potrebno tekmovalni 

sistem prilagajati, da ostaja atraktiven. Cilj novega sistema je, da bi mladi dlje časa ostali 

v atletiki. Prvi večji osip se zgodi ob prestopu iz osnovne v srednjo šolo, drugi pa ob 

prestopu iz srednje šole na višje oz. visokošolsko izobraževanje. Z vidika obstoječega 

tekmovalnega sistem gre za revolucionaren predlog, še posebej v kvantiteti disciplin, kar 

predstavlja določen dodaten strošek za Atletsko zvezo Slovenije. Meni, da je pomembno, 

da se naredi ocena stroška dodatnih tekmovanj. Namen novega tekmovalnega sistema 

mladih je da je čim več mladih zadovoljnih s svojimi rezultati in da bodo zadovoljni tudi 

ostali deležniki, saj predvsem zadovoljni športniki v športu tudi vztrajajo. Cilj je, da se 

atleti, ki se razvijejo kasneje, ne počutijo zapostavljene. S. Malnar je predlagal, da ima 

vsak letnik rojstva svoj komplet medalj. Marsikateri atlet ob prehodu v starejšo kategorijo 

nehajo zmagovati in posledično nehajo s treningom, z novim tekmovalnim sistemom pa je 

verjetnost uspešnosti večja. Nov sistem prav tako poveča število disciplin, predvideva pa 

tudi nekatere druge modifikacije, n.pr. namesto teka na 60 m je disciplina tek na 50 m. 

Sistem s temi ukrepi prav tako preprečuje preobremenitev mlajših atletov. 

 

S. Malnar je dodal, da se moramo zavedati, da smo na trgu s preostalimi športi in da so 

panoge z več medaljami uspešnejše. Pametno je, da pride do spremembe disciplin, da te 

niso primerljive, in da ne bo državnih rekordov. Pri metalskih disciplinah so nižali težo 

orodja do meje, ki jo trg še ponuja. Pri skoku v daljino in troskoku bo zalet omejen. En 

atlet lahko na istem tekmovanju nastopa v eni tekaški disciplini, eni skakalni disciplini in 

eni metalski disciplini. Problem trenutnega sistema je, da mlajše kategorije junija večinoma 

zaključijo s tekmovanji, zato je tekmovalno obdobje prekratko. Nov sistem prinaša tudi 

spremembe pri ekipnih tekmovanjih, kjer se bodo otroci počutili pomembne, ker so del 

uspešne ekipe. Pomembna je tudi novost, da se tekmovanja za mlajše razdelijo na dva 

tekmovalna dneva. 

 

A. Šoba je dodal, da bi posamična tekmovanja bila spomladi in ekipna jeseni. Atletski pokal 

Slovenije atletu prinaša kategorizacijo, kar je ekipno prvenstvo ne. Nov sistem prinaša 

nova poimenovanja kategorij, nove discipline in novo tekmovanje, državno prvenstvo v 

štafetah.  

 

S. Malnar je povedal, da je osip med starejše mladinsko in mlajše člansko kategorijo velik, 

ker atleti v kategoriji U23 še niso konkurenčni, vendar potrebujejo še malo pomoči. Nihče 

ne bo treniral celo leto za eno državno prvenstvo na leto. 

 

M. Hudej je pozdravil obravnavano tematiko, saj se ukvarjamo s pomembnimi vsebinami, 

ne sami s seboj. Strošek z vidika zagotavljanja dodatnih medalj se mu zdi sprejemljiva 

investicija v prenovo pomembnega dela tekmovalne sistema. 

 

Z. Peternelj je povedal, da je razpored disciplin zaradi drugačnih razdalj spremenjen. Vse 

udeležene bo treba v letu 2016 zelo dobro seznaniti in pripraviti, da bodo vsi deležniki 

ustrezno pripravljeni na koledarski borzi, na kateri se bodo podeljevala tekmovanja za leto 

2017. 

 

A. Jeriček je mnenja, da gre za gradivo, ki ga bo potrebno nenehoma prilagajati. Vprašal 

je, če ta program ne vodi v prezgodnjo specializacijo. Glede na njegove izkušnje so v drugih 



 

stran 6 od 12 
 

športih najbolj uspešna ligaška tekmovanja, kjer mladi videvajo svoje prijatelje veliko 

pogosteje. 

 

G. Ambrožih je povedal, da je bilo veliko različnih pobud, a še ni prišlo do realizacije teh. 

Pomembno je, da se sezona podaljša. Meni, da imamo v Sloveniji zelo dobra regijska 

tekmovanja. 

 

M. Steiner je omenil, da bo zelo pomembno, da primerno izobrazimo vse kadre. Problem 

v tej situaciji je, da želimo vsem ustreči, a kljub temu številni mladi hitro končajo svojo 

atletsko pot. Osip je enak v vseh športih, kjer se mora športnik odločiti, ali bo študiral ali 

treniral, finančni vpliv pa ni velik. 

 

S. Rozman meni, da s tem tekmovanjem samo dajemo atletom potuho, pridružuje se 

zgornjemu mnenju. Sam pozna situacijo iz šolstva pri preskoku iz osnovne v srednjo šolo, 

situacija v atletiki pa ni nič drugačna. Pomembno je tudi, da se zavedamo, da je dodaten 

strošek v tej situaciji tudi strošek meritev in obdelave podatkov, in da je prijavljenih atletov 

že tako ali tako malo. 

 

A. Šoba je mnenja, da bi atleti morali trenirati po mnogobojih principih. D. Prezelj je 

povedal, da zaupa delovni skupini, ki je sestavljena iz kompetentnih oseb.  

 

J. Aljančič je mnenja, da se nov tekmovalni sistem potrdi, spremembe in dopolnitve pa 

bodo delane naknadno, na podlagi povratnih informacij. T. Šarf je dodal, da je čar atletike 

v individualizmu.  

 

L. Steiner je mnenja, da je lahko v prihodnje tudi finančno gledano nov tekmovalni sistem 

mladih pozitiven projekt, k čemur si morajo prizadevati tako v pisarni kot v Upravnem 

odboru. Sprememba sistema v projektu otroške atletike je prinesla tudi pozitivne finančne 

učinke.  

 

A. Šoba je poudaril, da s tem projektom ne moremo začeti leta 2016, da pa lahko že v letu 

2016 uvedemo dvojne komplete medalj in dve finali, po eno na letnik rojstva.  

 

M. Hudej se je zahvalil vsem, ki so sodelovali pri nastajanju tega dokumenta. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 181: 10 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 181: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s prenovo 

tekmovalnega sistema mladih in podpira uvedbo predstavljenega sistema. 

 

Ad. 5 

Delovna skupina Atletske zveze Slovenije za postavitev atletskega objekta v 

Ljubljani 

 

R. Dobnikar je podal povzetek trenutno začetkih korakov pri projektu obnove oz. postavitve 

atletskega objekta v Ljubljani. Skupaj z direktorjem L. Steinerjem sta obiskala štadion v 

Šiški, prisotna sta bila tudi ljubljanski župan Zoran Janković in Marko Kolenc, pristojen za 

šport pri Mestni občini Ljubljana. Prišlo je do izmenjave mnenj ljudi, ki vsakodnevno 

delujejo na tem terenu. Občina je pokazala naklonjenost, da se projekt prestavi iz 

dolgoročnega v kratkoročni. Opravljen je bil tudi sestanek z ljubljanskimi klubi, to je 
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Atletskim društvom Kronos, Atletskih društvom Mass Ljubljana in Atletskim klubom 

Olimpija. Napisan je bil zapisnik, ki vsebuje želje in pripombe klubov ter je bil poslan na 

občino. Želja je, da se opravi ogled referenčnega objekta v tujini, predlog je bil dvorana v 

avstrijskem Linzu. Aktivnosti so bile zaradi trenutnega dogajanja malce postavljene na 

stranski tir, a aktivnosti na občini se še vedno dogajajo  

 

M. Hudej je dodal, da mora zveza delovati na dolgi rok in da si Ljubljana zasluži organizacijo 

primernega tekmovanja. Veseli ga tudi dejstvo, da se je rešil problem lastništva zemljišča 

med Slovenskimi železnicami in Mestno občino Ljubljano. 

 

G. Ambrožič je povedal, da se bodo v četrtek pogovarjali o atletskem objektu v Ljubljani 

in da bodo najverjetneje prišlo do osnovnega projektnega dokumenta. Ekipo bo sestavljala 

Atletska zveza Slovenije, Mestna občina Ljubljana in projektanti, z delom pa bodo pričeli 

že letos. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 182: 10 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 182: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije v delovno skupino za postavitev 

atletskega objekta v Ljubljani imenuje Romana Dobnikarja – koordinator delovne skupine, 

Gabrijel Ambrožič, Dušan Olaj, Luka Steiner – člani. Skupina sodeluje s predstavniki vseh 

ljubljanskih atletskih klubov. Delovna skupina o delu poroča Upravnemu odboru Atletske 

zveze Slovenije. 

 

Ad. 6 

Olimpijska dividenda: predstavitev aktivnosti Atletske zveze Slovenije in prijave 

projektov Atletske z zveze Slovenije 

 

Dr. Andrej Udovč se je zaradi službenih obveznosti opravičil, ker na seji ne bo mogel biti 

prisoten do konca (ob 19:08). 

 

L. Steiner je povzel dokument, ki ga je poslal IAAF in se nanaša na oddajo kandidature za 

sredstva t.im. Olimpijske dividende. Z uspešno kandidaturo prijavljenega projekta bi lahko 

v prihodnjih štirih letih prejemali dodatna sredstva v višini do 25.000 USD letno. Razpis je 

bil pred kratkim poslan na zveze članice, predlogi Atletske zveze Slovenije pa bodo v 

odločitev in potrditev predloženi Upravnemu odboru. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 183: 9 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 183: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil z gradivom 

»Olimpijska dividenda«. Na naslednji seji Upravnega odbora se predstavi projekt, ki ga bo 

pisarna pripravila v sodelovanju s člani Upravnega odbora. Projekt bo  prijavljen na 

predmetni razpis Mednarodne atletske zveze. 

 

Ad. 7 

Oddaja prijave na razpis Fundacije za šport za leto 2016 

 

M. Hudej je povedal, da je pisarna, turbulentnim časom navkljub, uspešno oddala prijavo 

25 projektov na Fundacijo za šport. 

 



 

stran 8 od 12 
 

L. Steiner se je zahvalil sodelavcem za pomoč in podal informacijo, da je vrednost 

prijavljenih projektov za 15 % višja kot leto prej in da zajema tri nove projekte, uspešni 

projekti tekočega leta pa so v novi prijavi nadgrajeni. Letošnja prijava je bila narejena na 

podlagi letošnjih uspešnih kandidatur. Stroški lastne udeležbe na projektih od D3 do Z 

bodo tudi del ustreznega finančnega planiranja za prihodnje leto.  

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 184: 9 članov je glasovalo ZA,  PROTI. 

 

Sklep št. 184: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s vsebino projektov 

Atletske zveze Slovenije, ki so bili oddani na razpis Fundacije za šport za leto 2016. 

 

Ad. 8 

Poziv za pripravo poročil o delu za leto 2015 

 

L. Steiner je podal informacijo, da bodo vsi predsedniki delovnih teles in organov pozvani 

k pripravi letnih delovnih poročil za leto 2015 in jih zaradi trenutne situacije prosi za 

doslednost ter se zahvaljuje za, kot vedno, odlično sodelovanje. Prejeto gradivo bo strnjeno 

v poročilo za skupščino, sponzorje, partnerje, medije in druge deležnike. Rok za oddajo 

poročil je 15. december 2015. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 185: 9 članov je glasovalo ZA,  PROTI. 

 

Sklep št. 185: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije poziva vse predsednike odborov, 

delovnih teles, združenj in komisij, da do 15. 12. 2015 pripravijo poročila o delu za tekoče 

leto in osnutek plana dela za leto 2016 vključno s predlogom finančnih izhodišč. 

 

Ad. 9 

Javna dražba za prodajo nepremičnin 

 

M. Hudej je o prejetem vabilu za prodajo nepremičnine povedal, da se ne moremo zanašati 

na željo, da tega dela nihče ne bo kupil in se moramo zato sestati z Mestno občino 

Ljubljano. Cilj je, da uredimo lastništvo nad preostankom poslovnih prostorov.  

 

R. Dobnikar je omenil, da MOL – u v zameno za nižjo ceno lahko ponudimo oglaševanje v 

prostorih z elektronsko tablo. 

 

D. Prezelj je dodal, da moramo biti previdni, ker je dobro, da so prostori zaključena celota.  

 

S. Rozman je člane opozoril na dejstvo, da se je dražba že zgodila. M. Hudej je povedal, 

da bo pisarna opravila poizvedbo o dogodkih na dražbi in bo po prejeti informaciji o tem 

obveščen tudi Upravni odbor. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 186:  članov je glasovalo ZA,  PROTI. 

 

Sklep št. 186: Upravi odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil z napovedano javno 

dražbo nepremičnine z oznako ID 1730-2266-3, del v stavbi 2266. Pisarna s 

podpredsednikom uredi sestanek na Mestni občini Ljubljana, katerega namen je ugotoviti 

možnosti odkupa predmetne nepremičnine. Preveri se stanje dražbe, direktor čim prej 

vzpostavi kontakt z Mestno občino Ljubljana. 
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Ad. 10 

Sodelovanje s klubi in društvi ter stanje na Atletski zvezi Slovenije 

 

M. Hudej je povedal, da se je situacija umirila, saj so tudi klubi dobili občutek in 

predstavljene argumente, da izrednega stanja ni, pisarna pa je v tem času delovala 

normalno in ustrezno. Klubi so bili povabljeni na zaključek ob koncu leta, ki bo 17. 

decembra 2015 v prostorih Atletske zveze Slovenije in bo uvod v nadaljnje, še bolj aktivno 

sodelovanje s klubi. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 187: 9 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 187: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s sprejetimi ukrepi 

za boljše sodelovanje s klubi in društvi, ki so člani zveze, in z ukrepi, sprejetimi za izvajanje 

teh ukrepov. 

 

Ad. 11 

Sprememba državljanstva Alise Bečić 

 

Z. Peternelj je pojasnil situacijo Alise Bečić, ki bo zaradi poroke spremenila državljanstvo 

in klub. Vsa prejeta dokumentacija je ustrezna in v skladu z zahtevanim. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 188: 9 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 188: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije dovoli prestop atletinje Bečić Alise 

v Atletski klub Sarajevo ter daje soglasje za pridobitev bosanskega državljanstva v skladu 

s Pravili za atletska tekmovanja 2014-2015 (Competition Rules 2014-2015), 5. člen, točka 

d (i). 

 

Ad. 12 

Termini prihodnjih sej Upravnega odbora 

 

M. Hudej je povedal, da je zadnja seja Upravnega odbora v letu 2015 predvidena za 16. 

december 2015. Po seji bodo na kratko druženje vabljeni tudi predstavniki medijev. Prva 

sejo v letu 2016 bo v ustreznem terminu pred skupščino.  

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 189: 9 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 189: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje predlagane termine 

sledečih sej Upravnega odbora. 

 

Ad. 13 

Organizacija Evropskega prvenstva v gorskih tekih 

 

T. Šarf je povedal, da trenutno še nima vse potrebne dokumentacije, a prosi Upravni odbor 

za soglasje za organizacijo. Projekt zveze ne bo obremenjeval ne kadrovsko ne finančno. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 190: 9 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 190: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije projekt podpira. Izvajalec 

tekmovanja KGT Papež. 
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Ad. 14 

Predlog delovanja pisarne Atletske zveze Slovenije 

 

J. Aljančič je kot skrbnik zaposlenih v pisarni povedal, da so v pisarni štirje in da ta ekipa 

dela zelo veliko in zelo dobro. V primeru, da je pisarna neučinkovita, se to odraža tudi na 

finančnem stanju. Glede na uspešnost zveze in na navedene dejavnike, še posebej v 

primerjavi z drugimi zvezami, je bila pisarna v času predsedovanja prejšnjega predsednika 

finančno slabše nagrajena. Zaradi tekmovanj nimajo prostih poletij, kar se ne kompenzira. 

Predlaga, da se štirim, ki so del trenutne ekipe, odobri izplačilo ene bruto plače v obliki 

božičnice ali trinajste plače, ki bo izplačana decembra ali januarja.  

 

D. Prezelj je povedal, da moramo počakati na konec finančnega leta, in da so stroški dela 

porasli, na kar nakazuje indeks rasti plač.  

 

L. Steiner je povedal, da je G. Benčina na direktorjevo pogodbo vezal veliko odgovornosti, 

kar je pravilno, del osebnega dohodka pa na uspešnost pridobivanja komercialnih sredstev. 

Nasprotuje trendom hitrega zaposlovanja in sklepanja pogodb o poslovnem sodelovanju. 

 

J. Aljančič je dodal, da to ni krivda tistih, ki trenutno delajo v pisarni. R. Dobnikar je podal 

mnenje, naj se počaka na 15. januar 2016. M. Hudej se strinja, da delujemo v takšni želji, 

a da bi bilo bolje, da na trenutno dogajanje počakamo. Meni, da bi sistemizacijo lahko 

uredili že do naslednje seje Upravnega odbora, kot interni akt sistematizacije, kar bo 

pomembna podlaga za nadaljnje pregledno delovanje zveze na tem področju. D. Prezelj je 

dodal, da ga skrbi, da bo Upravni odbor dajal vtis, da je bila edina sprememba od odstopa 

G. Benčine dvig plač v pisarni. 

 

L. Steiner je povedal, da zaposlovanje na zvezi ni bilo delano dobro ne z vidika spoštovanja 

aktov zveze, ne z vidika izbire kadra. Organizacija kongresa Evropske atletske zveze bila 

za to ekipo štirih ljudi izjemno zahteven projekt, še posebej pod taktirko G. Benčine, 

projekt pa je na koncu prinesel 2 % dobička. Meni, da je akt o sistemizaciji potreben, ker 

bi pripomogel k delovanju zveze, ker stanje trenutno ni urejeno.  

 

R. Dobnikar je mnenja, da je Atletska zveza Slovenije resna organizacija, in da moramo 

delovati javno, resno in odgovorno. Dodal je, da dela s kadri ne smemo jemati s premalo 

mero odgovornosti in resnosti.  

 

Z. Peternelj je povedal, da je že 15 let uslužbenec Atletske zveze Slovenije in da se v izogib 

morebitnim očitkom odpoveduje trinajste plače. Dejstvo je, da mora v primeru bolezni 

nekdo drug v pisarni prevzeti vse njegove naloge. Meni, da v pisarni nujno potrebujemo 

še enega člana, ampak ne na način, kjer naloge niso natančno razdeljene in opredeljene. 

M. Hudej in J. Aljančič sta zavrnila možnost, da ljudje, ki si nagrado za dobro delo zaslužijo, 

ne bi bili nagrajeni. 

 

M. Steiner je dodal, da se na zvezi dela zelo veliko in zelo dobro. V preteklosti so nagrade 

bile izplačane in zadeve niso bile ne javne, ne transparentne, zdaj pa so. Spremembe, ki 

jih je vpeljal G. Benčina, so problem, ločen od tega, katerega obravnavamo danes. Če bi 

pogledali urno postavko posameznikov ekipe, ki dela v pisarni, bi bila ta nizka. 
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G. Ambrožič se je strinjal z mnenjem J. Aljančiča, da se nekdo ne more odpovedati 

dodatku. Zveza ima obstoječo sistemizacijo, a jo je potrebno prilagoditi in posodobiti, kjer 

bo vsako delovno mesto ovrednoteno. Poudarja pa, da bo potrebno s temi spremembami 

počakati na novega predsednika.  

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 191: 9 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 191: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s trenutnim stanjem 

in osnutkom predloga internega akta zveze. Na podlagi izhodišč delovna skupina v sestavi 

dr. Boris Dular, dr. Marjan Hudej, Janez Aljančič in Luka Steiner, pripravi pisni predlog 

internega akta za obravnavo do naslednje seje Upravnega odbora. 

 

Ad. 15 

Koledarska borza 

 

G. Ambrožič je priznal, da ga je skrbelo, da bo na borzi premalo kandidatov za organizacijo, 

vendar so bile vse tekme, razen dveh, podeljene. Nov Poslovnik koledarske borze določa, 

da na borzi sami ni mogoče odstopiti od kandidature. Meni, da gre za skupno odgovornost 

slovenske atletske sfere, da se tekmovanja organizirajo. 

 

S. Rozman je menil, da mu sprememba poslovnika ni všeč, ker se s tem načinom 

organizatorja prisili, da organizira tekmovanja, katera mu ne ustrezajo. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 192:  članov je glasovalo ZA,  PROTI. 

 

Sklep št. 192: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s potekom koledarske 

borze za leto 2015. Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje popravke Poslovnika 

koledarske borze. 

 

Ad. 16 

Aktivnosti Združenja atletskih trenerjev Slovenije 

 

A. Jeriček je podal informacijo o poteku Kongresa Združenja atletskih trenerjev Slovenije. 

Kongresa se je udeležilo 216 trenerjev, prvič pa so bile organizirane okrogle mize za 

trenerje, ki so imele tri različne teme: otroško, mladinsko in člansko ter reprezentančno 

atletiko. Povedal je, da so trenerji nejevoljni zaradi tekmovanj in da si želijo uvedbo ti. 

selektorjev reprezentanc oz. glavne sodnike po disciplinah. Prav tako so trenerji 

nezadovoljni z obveščanjem s strani Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije. V sklopu 

aktivnosti Združenja atletskih trenerjev Slovenije poteka tudi revidiranje programa 

usposabljana za vaditelja atletike, ki bo prilagojeno, da bo vaditelj ob uspešno opravljenem 

usposabljanju prejel tudi licenco za prvo stopnjo IAAF usposabljanja. Zaradi velikega 

števila prijav so izvedli dve usposabljanji za vaditelja atletike.  

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 193: 9 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 193: Upravni odbor Atletske zveze se je seznanil s poročilom s kongresa 

Združenja atletskih trenerjev Slovenije, ki je potekalo 14. in 15. novembra 2015 v 

Portorožu in potekom revidiranja programa usposabljanja vaditelja atletike. 

 

Ad. 17 
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Razno: predlogi in pobude članov 

 

Člani Upravnega odbora so se seznanili, da bodo osrednje točke prihodnje seje finančno 

poročilo in projekcija poslovanja, razpis skupščine in sistematizacija. 

 

Seja je bila zaključena ob 20:38. 
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