Z A P I S N I K:
47. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je bila v torek, 26. januarja
2016 ob 16:30 uri v prostorih Atletske zveze Slovenije (Letališča cesta 33 C, Ljubljana).
Prisotni člani Upravnega odbora: Roman Dobnikar (predsednik), dr. Marjan Hudej
(podpredsednik), Martin Steiner, Tomo Šarf, Andrej Jeriček, dr. Andrej Udovč, Stane
Rozman, Gabrijel Ambrožič, Janez Aljančič, dr. Boris Dular, Marjan Devetak, Bojan
Pogorevc, Dušan Prezelj, Marjan Štimec
Odsotni: Dušan Olaj, Gregor Benčina, Željko Puljić
Prisotni člani Nadzornega odbora: Gregor Istenič
Zaposleni pisarne Atletske zveze Slovenije: Luka Steiner, Špela Hus, Katja Kustec,
Zdravko Peternelj
Predsednik je ugotovil, da je prisotnih 14 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.
R. Dobnikar je pozdravil vse prisotne in pozdravil dva nova člana Upravnega odbora ter
novo izvoljenega predsednika Nadzornega odbora. Članom se je zahvalil za izraženo
podporo. Zaradi želje, da se Upravni odbor sestane čim prej po Skupščini Atletske zveze
Slovenije bo seja potekala skladno z 2. odstavkom 16. člena Poslovnika o delu
Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.
Ad. 1
Potrditev dnevnega reda
Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev dnevnega reda 47. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije – R.
Dobnikar
2. Potrditev zapisnika 46. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije – L.
Steiner
3. Delovne skupine in občasna delovna telesa Upravnega odbora – R. Dobnikar, L.
Steiner
4. Poslovni prostori Atletske zveze Slovenije – L. Steiner, J. Aljančič
5. Seznanitev s smernicami za odločanje glede razpisa NPŠŠ – R. Dobnikar, M.
Steiner
6. Seznanitev z zapisnikom Nadzornega odbora Atletske zveze Slovenije – L. Steiner
7. Informacija: napoved reforme področja strokovne dejavnosti Atletske zveze
Slovenije – R. Dobnikar, L. Steiner
8. Terminski plan sej Upravnega odbora v letu 2016 – L. Steiner
9. Razno: predlogi in pobude članov
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 222: 14 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI.
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Sklep št. 222: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje predlagani dnevni red
47. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.
Ad. 2
Potrditev zapisnika 46. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije
L. Steiner je pojasnil, da je bila seja sklicana v želji po čim hitrejšem zasedanju po
Skupščini 20. januarja 2016 in v skladu z 2. odstavkom 16. člena Poslovnika o delu
Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije. Direktor je podal povzetek zapisnika 46. seje
Upravnega odbora.
R. Dobnikar je odprl razpravo, vezano na vsebino zapisnika 46. seje Upravnega odbora.
A. Jeriček je prosil za popravek pri peti točki dnevnega reda, vezano na poročilo kongresa
Združenja atletskih trenerjev Slovenije. Prosil je za dodatek glede sestanka formalne
delovna skupine, ki se bo sestala in poročala Upravnemu odboru.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 223: 14 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI.
Sklep št. 223: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje zapisnik 46. seje
Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije s predlaganimi popravki.
Ad. 3
Delovne skupine in občasna delovna telesa Upravnega odbora
R. Dobnikar je podal predloge za imenovanje delovnih skupin in občasnih delovnih teles
na podlagi 7. točke 1. odstavka 29. člena Statuta Atletske zveze Slovenije. Da se
predlogi so bili oblikovani v želji, da se slovenska atletika poveže v čim širšem obsegu.
Pri operativnem delovanju delovnih skupin in občasnih delovnih teles bo pomagala
pisarna, prostori zveze pa so vedno na voljo za sestajanje.
Predlogi:
 delovno telo za pripravo strategije AZS
 mandatar Dušan Prezelj
 komercialno ime: Svet za pripravo strategije AZS
 delovno telo za akte AZS
 mandatar dr. Boris Dular
 komercialno ime: Komisija za akte in Statut
 delovno telo za sodelovanje s članstvom
 mandatar Stane Rozman
 komercialno ime: Svet za sodelovanje s članstvom AZS
 delovno telo za trženje
 mandatar Dušan Olaj
 komercialno ime: Poslovni svet
 delovno telo za strateško komuniciranje in marketing
 mandatarki Katja Krasko in Tatjana Novak
 komercialno ime: Svet za strateško komuniciranje in marketing AZS
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delovno telo predstavnikov atletike v organih institucij
 mandatar Janez Aljančič
 komercialno ime: Kolegij predstavnikov AZS v organih institucij
delovno telo za investicije in infrastrukturne projekte
 mandatar Roman Dobnikar
 komercialno ime: Kolegij za investicije in infrastrukturne projekte
delovno telo za rekreacijo in zdrav način življenja
 mandatar Gojko Zalokar
 komercialno ime: Svet za množičnost atletike

R. Dobnikar je predstavil vse predloge in podal obrazložitve. L. Steiner je dodal, da mora
zaradi pravne podlage predloge potrditi Upravni odbor Atletske zveze Slovenije. R.
Dobnikar je dodal, da igra podpora pisarne tu ključno vlogo. Predlog je delan na podlagi
mandatarskega principa zaradi želje, da se v delo vključi čim več članstva. L. Steiner je
dodal, da gre za združevanje znanj in sinergij z različnih področij, katere je predsednik
prepoznal kot pomembne oz. ključne za uspešno delovanje v tem trenutku.
B. Pogorevc je podal mnenje, da ne vidi razlike med delovnim telesom za strateško
komuniciranje in marketing ter delovnim telesom za trženje, saj kot poznavalec ve, da
gre tu za eno in isto stvar. Dodal je še, da ima Atletska zveza Slovenije na tem področju
močan deficit. Podal je še skrb, da ne pozna K. Krasko in T. Novak. L. Steiner je pojasnil,
da je K. Krasko vodja PR v podjetju ELES, T. Novak pa direktorica podjetja Press
Clipping.
D. Prezelj je povedal, da bi mandatarji do naslednje seje pripraviti predloge ekip in da se
jim do takrat pripravijo tudi pristojnosti. Dodal je, da je bil v delovno telo za pripravo
strategije Atletske zveze Slovenije imenovan že v prejšnjem mandatu in zato predlaga,
da ekipa ostaja ista, ker gre za obširen projekt. Strategija zveze mora biti prilagojena oz.
usklajena s strategijo države in pristojnimi ministrstvi. Zveza se bo prav tako morala
usmerjati v trg, saj bo javnih sredstev vedno manj. Da bi bil končni izdelek zadovoljiv,
pričakuje večji angažma strokovne službe.
J. Aljančič je povedal, da lahko s formiranjem teh občasnih delovnih teles odpremo vrata
vsem, ki želijo pomagati slovenski atletiki.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 224: 14 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI.
Sklep št. 224: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje predlagane delovne
skupine in občasna delovna telesa Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije. Upravni
odbor sprejema odločitev na podlagi 7. točke 29. člena Statuta Atletske zveze Slovenije.
Ad. 4
Poslovni prostori Atletske zveze Slovenije
J. Aljančič je podal opis preteklih aktivnosti. 19. 1. 2016 je na Atletski zvezi Slovenije
potekal sestanek s predstavniki Mestne občine Ljubljane in predstavniki Gradis skupina G
d.o.o., kjer bi morala potekati predaja ključev pisarne. V preteklosti ni bilo glede
pridobitve prostorov narejeno veliko. Ob tem se sprašuje, čemu ob nakupu prostorov ni
bila kupljena celota. Po novih informacijah ob odpovedi prostorov izgubimo dostop do
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ene od pisarn, sanitarije in čajno kuhinjo. Prav tako moramo ponovno začeti uporabljati
glavni vhod.Predlaga, da se z Mestno občino Ljubljana dogovorimo za nakup prostorov.
Predlaga, da se ekipa v sestavi R. Dobnikar, L. Steiner in J. Aljančič dogovorijo za
sestanek, kjer bi se lahko z Mestno občino Ljubljana pogovorili o možnostih za nakup
prostorov.
Predsednik Dobnikar je podal informacijo, da je Upravni odbor že leta 2008 sprejel sklep
za nakup preostanka prostorov.
L. Steiner je podal dejansko izhodiščno stanje. Atletska zveza Slovenije je odplačevala
kredit, ki se je nanašal na nakup 211 m2 in ga je zveza odplačala decembra 2015.
Prostori v navedeni izmeri so tako v celoti odplačani in brez bremen ter vpisani v
zemljiško knjigo. Za preostanek prostorov, ki jih zasedamo, nimamo pravnega temelja,
za uporabo je bilo med leti 2008 in 2014 plačanih več dese tisoč Evrov. Zaradi
neobstoječe pravne podlage se je znesek 500 EUR prenehalo plačevati. Leta 2013 je
kontaktiral M. Onića, vodjo pravne službe v Gradisu skupina G d.o.o., da bi zadevo
ustrezno pravno urediti, vendar do ureditve ni prišlo. Atletska zveza Slovenije je nato
zavrnila fakturo, po prvi zavrnitvi pa te niso več prihajale. Po tem dogodku je bilo
opravljenih več poskusov, da bi se situacija uredila, a neuspešno. L. Steiner se je dvakrat
sestal s predstavniki Mestne občine Ljubljane, kjer pa situacija ni bila rešena. Poudaril je,
da brez sklepa Upravnega odbora ne more nadaljnje ukrepati. Mestna občina Ljubljana je
prostore dvakrat ponudila na dražbi z izklicno ceno 51.000 EUR, vendar neuspešno. Po
torkovem sestanku je cena prostorov 47.750 EUR (55.000 EUR zmanjšano za 15 %) in
dodatno odprto razmerje do Gradisa skupine G d.o.o.. Odločitev za potrditev takšnih
stroškov lahko sprejme le Upravni odbor, rezultat tega pa bo zadolževanje Atletske zveze
Slovenije.
T. Šarf se je strinjal, da se zveza odloči za nakup preostanka prostorov, vendar je
mnenja, da bi s pogajanji morda lahko prišli do nižje cene prostorov. Problematična se
mu zdi terjatev neplačane najemnine.
S. Rozman je podal predlog, da bi z novim cenilcem pridobili informacijo o dejanski
vrednosti prostorov. Do Mestne občine Ljubljana moramo zavzeti stališče, da so slabo
gospodarili s prostori. Meni, da se prostorom ne moremo odreči.
G. Ambrožič je podal predlog, ga se zadolži predsednika, da zadevo uredi. Meni, da smo
sami krivi za nastalo situacijo. Mestna občina Ljubljana lahko prostore odda, nam pa to
oteži delovanje. Opomniti moramo občino, da pismo z namero o nakupu obstaja, vendar
da moramo situacijo najprej umiriti in zadevo rešiti, ko bomo finančno sposobni.
Dr. B. Dular je dodal, da je glede na pretekle lokacije zaveze ključnega pomena, da
sedanje prostore obdržimo, ker jih potrebujemo. Meni, da moramo biti ponižni in se
zavezati k realizaciji nakupa prostorov.
D. Prezelj je dodal, da je bila pridobitev teh prostorov velik projekt. Povedal je še, da je
bil sklep za nakup sprejet še pred 27. 3. 2008, vendar ni nihče izvajal aktivnosti za
pridobitev preostanka prostorov.
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Dr. Hudej je povedal, da je sedanja lokacija optimalna. Od nakupa prostorov se na nivoju
Upravnega odbora v povezavi z nakupom preostanka prostorov niso dogajale nobene
aktivnosti, aktivnosti je vodil takratni predsednik.
J. Aljančič je opozoril, da je predstavnica Mestne občine Ljubljana podala neuradno
informacijo, da imajo za prostore kupca, vendar jih zaradi nerazčiščenih odnosov z zvezo
ni želel kupiti.
M. Devetak je vprašal, kdo je lastnik preostanka prostorov. Pojasnjeno je bilo, da je
lastnik Mestna občina Ljubljana.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 225: 14 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI.
Sklep št. 225: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil z aktivnostmi in z
dejanskim stanjem v zadevi glede poslovnih prostorov Atletske zveze Slovenije. Upravni
odbor se seznanja da je bil 27. 3. 2008 sprejet sklep Upravnega odbora za nakup
poslovnih prostorov od podjetja Gradis. Ugotovljeno je bilo, da je del prostorov še vedno
v lastništvu MOL, saj že od leta 2008 prostori, ki jih uporablja zveza, trenutno niso v
celoti v njeni lasti. Z namenom zaključitve lastništva prostorov Atletske zveze Slovenije,
se zveza odloča za odkup preostanka prostorov od MOL pod najugodnejšimi pogoji in po
najnižji možni ceni. S tem sklepom Upravni odbor nalaga tudi ustrezno zaključitev
pravnega in poslovnega razmerja s subjektom Gradis skupina G. S sklepom se Upravni
odbor seznanja s potrebo po dodatnem namenskem zadolževanju zveze zaradi nakupa
preostanka prostorov.
Ad. 5
Seznanitev s smernicami za odločanje glede razpisa NPŠŠ
M. Steiner je podal pregled kriterijev, katere so člani Upravnega odbora prejeli v gradivu.
Dodal je, da se naslednji dan sestaja Strokovni svet glede odločitve prioritetnega
seznama kandidatov, ki so se prijavili na razpis. Na osnovi vseh kriterijev in podatkov bo
Strokovni svet naredil prioritetni seznam, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
pa bo s prvimi osmimi kandidatu sklenilo pogodbo. Dodal je, da je atletiki kot izvajalcu
nacionalnega programa športa kvota padla z desetih mest na osem, do prerazporeditve
pa je prišlo zaradi preusmeritve iz individualnih športov v ekipne. Vse sklepe, ki jih bo
sprejel Strokovni svet, bo na korespondenčni seji potrjeval tudi Upravni odbor.
L. Steiner je dodal, da zajema razpis NPŠŠ obdobje naslednjih štirih let. Kljub
nasprotovanju razdelitvi kvot na Strokovnem svetu za tekmovalni šport, zmanjšanja kvot
ni bilo moč preprečiti. Z namenom zagotavljanja transparentnosti se o postopku
sprejemanja odločitve razpravlja zelo javno, postopek pa bo zajemal kvalitativne,
kvantitativne in druge opisne kriterije za dodelitev prioritete.
Dr. Dular je podal mnenje, da je pri odločitvi ključnega pomena, da imamo natančno
definirane kriterije. M. Steiner je dodal, da postopki zaradi izjemno kratkih razpisnih
kriterijev ne bi morali potekati hitreje, klubi in društva pa so bili takoj obveščeni o
razpisu.
B. Pogorevc je dodal, je nastala situacija neprijetna. Prej so šli pogovori v pridobitev
dveh dodatnih mest, tako pa smo dve še izgubili. Meni, da so vsi, ki so delali v
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obstoječem sistemu, delali dobro. Želi, da se podobna situacija ne ponovi čez štiri leta.
Meni, da kot panoga nismo bili dovolj agresivni, ker moramo delovati na nacionalnem
nivoju interesa atletike.
A. Jeriček se je strinjal z B. Pogorevc, vendar je že nekaj časa v takšnih organih in dobro
pozna resnico o poteku podobnih odločitev o prerazporeditvah. Trenutno je popularna
športna politika, kjer so poleg bazičnih športov na isti prioritetni nivo vključeni tudi
športi, ki s športom kot takim nimajo nič, kar je osnovni problem, s katerim se spopadajo
vsi bazični športi.
S. Rozman je dodal, da je prioriteta zveze, da ima zaposlen kader v klubih oz. društvih,
ki so članice zveze. Meni, da so kriteriji napisani korektno. M. Steiner je še dodal, bo
sistem deloval za slovensko atletiko le v primeru, če bodo člani Strokovnega sveta
zmožni odločati zunaj klubskih interesov.
L. Steiner je dodal še informacijo, da so zaradi nejasnosti razpisa njegovo vsebino
preverjali pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Strinjal se je z izjavo S.
Rozmana.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 226: 14 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI.
Sklep št. 226: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s smernicami za
odločanje glede razpisa NPŠŠ. Upravni odbor bo, po odločitvi Strokovnega sveta, o
zadevi dokončno odločal na korespondenčni seji.
Ad. 6
Seznanitev z zapisnikom Nadzornega odbora Atletske zveze Slovenije
L. Steiner je podal povzetek seje Nadzornega odbora Atletske zveze Slovenije.
Predstavljeni zapisnik je bil potrjen na seji Nadzornega odbora, ki je potekala 20. 1.
2016, torej na dan Skupščine Atletske zveze Slovenije. G. Istenič bo prevzel vse
zapisnike vseh sej do sedaj.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 227: 14 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI.
Sklep št. 227: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil z zapisnikom seje
Nadzornega odbora in nalaga pisarni ravnanje, ki je skladno s sprejetimi sklepi.
Ad. 7
Informacija: napoved reforme področja strokovne dejavnosti Atletske zveze
Slovenije
R. Dobnikar je poudaril, da se od novega vodstva pričakuje veliko in to na vseh ključnih
področjih. Strokovni svet Atletske zveze Slovenije je en izmed ključnih področij za
uspešnost zveze. Povedal je, da je M. Steiner naredil ogromno dobrega za slovensko
atletiko in se zaveda njegove želje po nasledniku na mestu predsednika Strokovnega
sveta. Dodal je, da je sprememba sporazumna in izrazil upanje, da bo M. Steiner se
naprej vpet v slovensko atletiko.
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M. Steiner se je zahvalil predsedniku za izrečene besede. Povedal je, da se odreka
funkciji predsednika Strokovnega sveta Atletske zveze. Vodil bo še tri seje Strokovnega
sveta in zato v prihodnjih dveh tednih pričakuje kandidata za zamenjavo. Po desetih letih
čuti potrebo, da se odpove funkciji. V zadnjih štirih letih si je aktivno prizadeval, da bi
našel naslednika, pri tem pa storil določene napake. Še vedno bo z istim elanom deloval
v korist atletike, a čuti, da je dela na mestu predsednika strokovnega sveta dovolj.
Določeni se osredotočajo na vejice in pike, medtem ko se z vsebino, ki je ključnega
pomena, ne ukvarjajo. Vsem se je zahvalil za dolgoletno uspešno sodelovanje, čas, v
katerem je imela slovenska atletika veliko uspehov. Poudaril je, naj člani odstop jemljejo
kot nekaj pozitivnega.
J. Aljančič je povedal, da ga veseli, da je odstopil zaradi notranje želje in ne zaradi
zunanjih pritiskov. G. Ambrožič se je zahvalil za dobro sodelovanje, zahvali pa se je
pridružil tudi A. Jeriček, ki je mnenja, da so dobro sodelovali. Dr. Hudej je dodal, da ga je
navduševal s svojo nevtralnostjo pri vodenju Strokovnega sveta, da je znal odmisliti
interes lokalnega okolja z namenom uspešnega vodenja nacionalnega interesa atletike.
Meni, da je organ vodil izredno transparentno in vedno v korist atletov ter se je v imenu
vseh zahvalil.
M. Steiner je dodal, da želi, da se njegov naslednik najde v prihodnjih do naslednje seje
Upravnega odbora.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 228: 14 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI.
Sklep št. 228: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil z napovedjo
reforme področja strokovne dejavnosti zveze. Upravni odbor bo o tem odločal na
naslednji redni seji.
Ad. 8
Terminski plan sej Upravnega odbora v letu 2016
R. Dobnikar je članom Upravnega odbora predstavil predlog sej za leto 2016, ki je bil
posredovan kot gradivo za sejo. Člani na terminski plan niso imeli pripomb.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 229: 14 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI.
Sklep št. 229: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s terminskim
planom sej Upravnega odbora za leto 2016.
Ad. 9
Razno: predlogi in pobude članov
R. Dobnikar je prosil vse predsednike delovnih teles in organov Atletske zveze Slovenije,
da do naslednje seje oddajo poročilo o delu v letu 2015 in plan za leto 2016. Oba
dokumenta bo pisarna uredila in pripravila za pregled ter potrjevanje na eni izmed
prihodnjih sej.
B. Pogorevc je vprašal, kako je s prestopom njihove atletinje oz. z odškodnino, vezano
na ta prestop. Dodal je, da se KAK Ravne se ni odpovedal odškodnini, AD Mass Ljubljana
pa je ne želi plačati. L. Steiner je odgovoril, da je problem nastal zaradi rokov. B.
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Pogorevc je dodal, da je nesoglasje le v odmeri višine odškodnine, ki pa je jasno
zapisana. T. Šarf je povedal B. Pogorevc, da se mu tema ne zdi primerna za sejo
Upravnega odbora. Z. Peternelj je podal odgovor, da je Komisija za prestope primer
obravnavala in da je zdeva zaključena, ker pritožbe s strani matičnega kluba v
predpisanem roku po zaključku postopka ni bilo.
B. Pogorevc je še povedal, da je datum 31. 1. 2016 neprimeren termin za izvedbo
državnega prvenstva v krožnih tekih, saj potekata istočasno dva močna mednarodna
mitinga: Indoor Vienna (30. 1. 2016) in Bratislava miting (31. 1. 2016). G. Ambrožič je
podal obrazložitev, da imamo lahko državno prvenstvo v tujini le takrat, ko nam
organizator zagotovi prostor oz. termin. Edini drugi termin, ki je bil na voljo, je še dva
tedna pred tem. Drugega predloga nimamo. Od dveh možnostih je bil izbran kasnejši,
zavedajo pa se, da ni pa optimalen. Tekmovalna komisija pozna koledar tujih tekmovanj,
a se prilagaja na slovenskega.
R. Dobnikar je še predstavil nov logo »slovenska atletika«. Dr. Dular je poudaril
pomembnost identifikacije z vseslovensko atletiko. B. Pogorevc je dodal, da bi tudi dresi
morali biti v teh smernicah in da niso v skladu s celostno podobo.
B. Pogorevc se je predstavil. Predstavil se je tudi M. Devetak.
Seja je bila zaključena ob 18:39.
Atletska zveza Slovenije
Roman Dobnikar
predsednik
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