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   ORGANIZIRANOST ATLETSKE ZVEZE SLOVENIJE 

a) Uvod 

Atletska zveza Slovenije na dan 30.9.2020 združuje 69 atletskih klubov in društev iz vse 

Slovenije ter 5 združenj.  

           

Osnovne pogoje za članstvo v Atletski zvezi Slovenije, ki je prostovoljno, določa Statut 

zveze sprejet na Skupščini Atletske zveze 6.12.2016.     

 

V letu 2020 so bile ključne aktivnosti Atletske zveze Slovenije namenjene predvsem: 

 

 Zagotavljanju pogojev za kakovostno rast in razvoj vseh segmentov atletike; 

 Zagotavljanju delovanja celotnega tekmovalnega sistema; 

 Zagotavljanju pogojev za kakovostno delo in razvoj atletov v  vseh selekcijah; 

 Popularizacija in povečanje tržnega potenciala atletike; 

 Učinkovitejši prenos znanj med vsemi deležniki, sledenje dobrim praksam; 

 Organizacijsko in poslovno učinkoviteje organizirani klubi in podpora klubom; 

 Boj proti nedovoljenim sredstvom v športu (ničelna toleranca). 

 

Aktivnosti vseh organov AZS in delovnih teles ter strokovne službe so bile usmerjene v 

realizacijo sprejetega letnega načrta dela AZS za leto 2020, kar je podrobno 

predstavljeno v  nadaljevanju poročila. 
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b) Organizacijska struktura Atletske zveze Slovenije 
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c) Strokovna služba Atletske zveze Slovenije 

V strokovni službi Atletske zveze deluje 5 delavcev in sicer: v.d. direktor Nejc Jeraša, 

strokovna sodelavka za področje stroke, mednarodnega sodelovanja in atletov Marija 

Šestak, strokovni sodelavec za tekmovalne sisteme in statistiko Zdravko Peternelj, 

strokovni sodelavec za področje odnosa z javnostmi in marketinga Peter Kastelic ter 

strokovni sodelavec Gregor Japelj, ki je od oktobra 2019 do junija 2020 zaradi bolniške 

odsotnosti nadomeščal Zdravka Peternelja, nato pa je prevzel del delovnih nalog na 

področju tekmovalnega sistema, kategorizacije in statistike. 

 

Atletska zveza Slovenije je v 2020 imela 3 zaposlene po pogodbi o zaposlitvi in 2 

zunanja strokovna sodelavca, ki sta delo opravljali na podlagi pogodbe o poslovnem 

sodelovanju. S 1. marcem 2020 se je na Atletski zvezi Slovenije zaposlilo tudi 10 

trenerjev v okviru programa nacionalne panožne športne šole (NPŠŠ).  

 

Strokovna služba je v letu 2020 operativno izvajala naloge in načrte, ki sta jih sprejela 

Skupščina in Upravni odbor zveze ter po navodilih in usmeritvah predsednika AZS. 

Zaposleni  zagotavljajo  administrativno ter vsebinsko podporo za delo delovnih teles, 

upravnega odbora in združenj, ki delujejo v okviru zveze.  

 

Najpomembnejše delovne naloge v.d. direktorja Nejca Jeraše so: kakovostno in 

učinkovito vodenje strokovne službe AZS, skrb za finančno in materialno poslovanje 

AZS, skrb za pravočasno pridobivanje finančnih virov s strani MIZŠ in FŠO, skrb za 

doseganje pozitivnega poslovanja in doseganje poslovnih ciljev AZS, vzdrževanje dobrih 

stikov z obstoječimi poslovnimi partnerji AZS in pridobivanje novih poslovnih partnerjev, 

skrb za izvajanje vseh sklepov skupščine in upravnega odbora, opravljanje vseh 

poslovodnih nalog AZS, sodelovanje z nacionalnimi in mednarodnimi institucijami.  

 

Strokovna sodelavka Marija Šestak nudi pomoč pri strokovnih nalogah AZS in 

Strokovnega sveta. Skrbi za logistiko in operativne aktivnosti pri celovitem načrtovanju 

vseh reprezentančnih nastopov. Med drugim skrbi za operativne aktivnosti pri sistemu 

naročanja, urejanja in drugih aktivnosti glede opreme atletskih reprezentanc ter skrbi za 

mednarodne odnose z atletskimi in sorodnimi organizacijami. Pomaga pri organizaciji 

prireditev in dogodkov, ki jih organizira ali pri organizaciji sodeluje Atletska zveza 

Slovenije in pomaga pri administrativnih delih pisarne. Je strokovna podpora in 

operativna skrbnica za Strokovni svet AZS, Združenje atletskih trenerjev Slovenije, 

Združenje atletov Slovenije in Komisijo za boj proti dopingu. 

 

Strokovni sodelavec Zdravko Peternelj, ki je bil od avgusta 2019 do junija 2020 na 

bolniški odsotnosti, skrbi za informacijski sistem AZS (registracija atletov, prijave na 

atletska tekmovanja, kontrola rezultatov), področje statistike (rezultati atletskih 

tekmovanj, tablice, rekordi, sodelovanje z EA in WA) in šolsko atletiko. Je strokovna 

podpora in operativen skrbnik za Komisijo za nagrade in priznanja, Združenje atletskih 

sodnikov Slovenije in Komisijo za registracijo. 

 

Strokovni sodelavec Peter Kastelic pomaga pri pripravi in izvedbi marketinških projektov 

AZS ter skrbi za odnose z javnostmi. Med drugim skrbi za spletno stran AZS, družabna 

omrežja Facebook, Instagram ter Twitter, PR sporočila in e-novice AZS, pomaga pa tudi 

pri vsebinski pripravi revije Atletika. Pomaga pri organizaciji prireditev in dogodkov, ki 
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jih organizira ali pri organizaciji sodeluje Atletska zveza Slovenije in pomaga pri 

administrativnih delih pisarne. Je strokovna podpora in operativen skrbnik za Združenje 

za gorske teke, Združenje atletskih veteranov Slovenije in Združenje za rekreativne in 

cestne teke. 

 

Strokovni sodelavec Gregor Japelj je do junija 2020 zaradi bolniške odsotnosti 

nadomeščal Z. Peternelja. Sedaj skrbi za področje tekmovalnega sistema AZS, področje 

kategorizacije in statistike. Pomaga tudi pri organizaciji prireditev in dogodkov, ki jih 

organizira ali pri organizaciji sodeluje Atletska zveza Slovenije in pomaga pri drugih 

administrativnih delih pisarne. Je strokovna podpora in operativen skrbnik za Tehnično 

tekmovalno komisijo. 

 

 

d) Sodelovanje z institucijami 

i. Sodelovanje z domačimi institucijami in deležniki v športu 

 

Atletska zveza Slovenije si prizadeva za dobro sodelovanje z vsemi najpomembnejšimi 

institucijami in deležniki v slovenskem športu. Zveza se prijavlja na razpise, ki se 

nanašajo na področje športa (razpisa Fundacije za šport in pristojnega ministrstva). Tako 

zveza sodeluje s pristojnim ministrstvom, Fundacijo za šport, Fakulteto za šport in 

Katedro za atletiko v okviru fakultete, z Olimpijskim komitejem Slovenije – združenjem 

športnih zvez ter Zavodom za šport RS Planica.  

 

Predstavniki zveze sodelujejo v različnih organih in delovnih telesih navedenih institucij, 

in sicer: 

- Roman Dobnikar je član Izvršnega odbora OKS 

- Rožle Prezelj je varuh športnikovih pravic. 

 

ii. Mednarodno sodelovanje 

Posamezniki iz Atletske zveze Slovenije delujejo v različnih organih oz. funkcijah, in 

sicer:   

- Janez Aljančič je častni član EA; 

- Gabrijel Ambrožič je tehnični delegat za cestne teke pri World Athletics, tehnični 

delegat EA in mednarodni tehnični opazovalec; 

- Tomo Šarf je generalni sekretar Svetovne zveze za gorske teke (WMRA) in 

tehnični delegat EA ter skupaj z Borutom Podgornikom tudi akreditirani merilec 

prog AIMS pri World Athletics; 

- dr. Andrej Udovč, Aleš Bezjak in Matej Huš so tehnični delegati EA in 

mednarodni tehnični opazovalci; 

- Rožle Prezelj je član svetovalne skupine World Athletics; 

- Aljaž Požes je delegat EA pri kontroli dopinga. 

 

Atletska zveza Slovenije je tudi članica Mediteranske atletske unije (MAU) in Mednarodne 

zveze ultra tekačev (IAU), Evropske atletske zveze (EAA) in Balkanske atletske zveze 

(ABAF).  
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iii. Članstvo Atletske zveze Slovenije v mednarodnih športnih 

organizacijah 

 

organizacija število članic 

Mednarodna atletska zveza (World Athletics) 214 

Evropska atletska zveza (EAA) 51 

Svetovna zveza gorskih tekačev (WMRA) > 40 

Mednarodna zveza ultra tekačev (IAU) 76 

Mediteranska atletska unija (MAU) 28 

Balkanska atletska zveza (ABAF) 21 
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 POROČILO O DELU ORGANOV AZS IN UPRAVNEGA ODBORA 

a) Poročilo o delu organov Atletske zveze Slovenije 

i. Poročilo o delu skupščine AZS 
 

Skupščina AZS se je v letu 2020 sestala 18. junija 2020. Skupščina je obravnavala in 

potrdila Letno poročilo o delu in zaključni račun AZS za leto 2019 ter sprejela Plan dela in 

finančni načrt AZS za leto 2020 ter določila višino članarine za leto 2021. 

 

ii. Poročilo o delu Upravnega odbora 
 

Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je do 30.9.2020 sestal 14-krat, od tega 9-krat 

korespondenčno. Člani Upravnega odbora so odločali o zadevah iz svoje pristojnosti, ki 

jim jih nalaga Statut Atletske zveze Slovenije. Pregled sej in obravnavanih tem 

natančneje pojasnjuje tabela. 

 

ŠT. SEJE DATUM IN VRSTA VSEBINA 

21. 
13. januar 2020 

redna 

Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje plač 

strokovnim delavcem v programih nacionalnih 

panožnih športnih šol za štiriletno obdobje 2020 - 

2024. 

32. 
23. januar 2020 

korespondenčna 

Sprejem Srednjeročne strategije športne šole za 

obdobje 2020 – 2028. 

Sprejem Štiriletnega programa organiziranosti in 

delovanja NPŠŠ 2020 – 2024. 

Sprejem seznama strokovno izobraženih delavcev v 

programu NPŠŠ. 

Sprejem norm za balkanska dvoranska tekmovanja 

za U20 in člane 

33. 
4. februar 2020 

korespondenčna 

Potrditev predloga sestave reprezentance za 

Balkansko dvoransko prvenstvo U20, Istanbul, 

9.2.2020. 

34. 
10. februar 2020 

korespondenčna 

Potrditev predloga sestave reprezentance za 

Balkansko dvoransko prvenstvo za člane in članice, 

Istanbul, 15.2.2020 

35. 
26. februar 2020 

korespondenčna 

Sprejem prioritetnega seznama programov na 

področju gradnje športnih objektov (FŠO). 

Sprejem odpisov osnovnih sredstev v letu 2019. 

36. 
12. marec 2020 

korespondenčna 

Letno poročilo o delovanju Atletske zveze Slovenije 

za poslovno leto 2019. 

Odstop od pogodbe trenerja NPŠŠ. 

Sprememba sestave Strokovnega sveta AZS. 

Odpoved tekmovanj pod okriljem Atletske zveze 

Slovenije. 

Začasni suspenz Martine Ratej zaradi suma dopinga. 

Popravek dokumenta Atletika 2020. 

Sprejem ŠD Blanca v članstvo AZS. 

37. 
19. marec 2020 

korespondenčna 

Zahteva za posredovanje informacij vezanih na 

postopek izbora trenerjev NPŠŠ.                                                                                                      

22. 21. april 2020 Pregled delovanja pisarne AZS v času izrednih 
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redna razmer. 

Odpisi terjatev. 

Sprejem novih programov usposabljanja za strokovni 

naziv delavec 1 in 2 (športno treniranje: atletika 

stadionska - atletika cestni tek - atletika gorski tek - 

atletika kros). 

Sprejem pravilnika o licencah atletskih trenerjev. 

Sprejem kriterijev za priznavanje kompetenc 

strokovno usposobljenem kadru. 

Določitev vsebine in aktivnosti v zvezi s 100. 

obletnico atletike v Sloveniji. 

38. 
30. april 2020 

korespondenčna 

Vključitev Sebastijana Jagarinca (AK Poljane Maribor) 

v projekt Razvoj kadrov v športu – sklop C. 

Seznanitev s finančno realizacijo AZS za obdobje 1-

4/2020.                                                                                                     

39. 
25. maj 2020 

korespondenčna 

Sprejem novega koledarja tekmovanj Atletske zveze 

Slovenije za leto 2020.                                                                                                     

23. 
2. junij 2020 

redna 

Sklic redne Skupščine AZS, določitev dnevnega reda, 

sklepov in gradiva.  

Poslovanje AZS 1-4/2020 in pregled aktivnosti 

pisarne. 

Predlog letnih honorarjev za člane delovnih teles. 

Določitev vsebine in aktivnosti v zvezi s 100. 

obletnico atletike v Sloveniji. 

40. 
10. julij 2020 

korespondenčna 

Sprejem predloga norm za Balkanska prvenstva 

(člani, U20 in U18). 

Pregled dodeljenih sredstev s strani FŠO. 

Seznanitev s finančno realizacijo AZS za obdobje 1-

6/2020. 

Sprejem AK Ultramaraton Slovenije v članstvo AZS. 

RKŠ – razvoj kadrov v športu – vključitev Primoža 

Kozmusa v neformalno izobraževanje na Fakulteti za 

šport. 

Atletska liga Telekom Slovenije – MAL 2020 

24. 
29. julij 2020 

redna 

Poslovanje AZS 1-7/2020. 

Pregled dodeljenih sredstev s strani MIZŠ (LPŠ 

2020). 

Rebalans finančnega načrta za leto 2020. 

Vsebine in aktivnosti v zvezi s 100. obletnico atletike 

v Sloveniji. 

Atletska liga Telekom Slovenije - MAL 2020. 

Prenehanje članstva DLT Filipides. – N. Jeraša 

25. 
20. avgust 2020 

redna 

Vsebine in aktivnosti v zvezi s 100. obletnico atletike 

v Sloveniji.  

Razpis volitev v organe AZS. 

Reprezentančni nastopi avgust – september. 
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iii. Poročilo o delu Disciplinske komisije 
 

Komisija v sestavi: predsednik Aleksander Cmok in člani Oliver Batagelj, Tomaž Hrovat 

Nevenka Jelen Dimitrijevič, Aleš Janžovnik, Miloš Šuštar in Franc Petrač je skladno s 

Pravilnikom AZS o disciplinski odgovornosti odgovorna za vodenje teh postopkov. 

 

Do 30.9.2020 je komisija dobila 1 predlog za uvedbo disciplinskega postopka, ki je še v 

obravnavi. 

 

 

iv. Poročilo o delu Nadzornega odbora 
 

Nadzorni odbor v sestavi: predsednik Gregor Istenič in člani mag. Pika Hermina 

Radmilovič, Vojko Arzenšek, Tomaž Jarc in mag. Darjo Pungartnik je v letu 2020 tekoče 

spremljal delo in poslovanje AZS in njenih organov ter bo po zaključku poslovnega leta 

skladno s statutarnimi določili pripravil poročilo, ki ga bo posredoval v informacijo 

Upravnemu odboru ter skupščini AZS v sprejem.  
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b) Poročilo o delu delovnih teles  Upravnega  odbora Atletske zveze 

Slovenije 

i. Strokovni svet Atletske zveze Slovenije 
 

Sestava Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije v letu 2019 

predsednik Vladimir Kevo 

član (nacionalni trener–meti) Lovrenc Umek 

član (nacionalni trener–skoki, mnogoboj) Boštjan Fridrih 

član (predsednik Združenja atletskih trenerjev 

Slovenije, otroška atletika) 

Uroš Verhovnik 

član (nacionalni trener–vrh. ml. selekcija) Aleš Bezjak 

član (predstavnik atletov) / 

član (nacionalni trener–šprint/ovire) Matija Šestak 

član (nacionalni trener–srednje/dolge proge) Branko Škof 

član Igor Primc 

član Saša Maraž (neaktivna članica – 

napovedan odstop) 

član Rok Kopitar 

skrbnik iz pisarne Marija Šestak 

  

Strokovni svet (SS) je zadolžen za razvoj vseh starostnih kategorij tekmovalne atletike, 

za sestavo reprezentanc, kriterije za nastope na reprezentančnih tekmovanjih in 

mednarodnih prvenstvih, za koordiniracijo dela med posameznimi deležniki v atletski 

stroki, za spremljanje stanja pripravljenosti in komunikacijo z atleti ter za ostale tekoče 

zadeve povezane s strokovnim delovanjem zveze. 

SS je pred pričetkom leta pripravil dokument Atletika 2020, ki opredeljuje program 

podporo atletom in atletinjam v letu 2020. Skupno je Atletska zveza Slovenije v letu 

2020 podprla 94 atletov in atletinj, ki so razvrščeni v sledeče razrede:  

- Vrhunska selekcija 1, 

- Vrhunska selekcija 2, 

- Internacionalna selekcija, 

- Vrhunska mlada selekcija, 

- Nacionalna selekcija, 

- Reprezentančni razred. 

 

 

Vrhunska selekcija 1: 

 

 
Trener atleta v vrhunski selekciji 1: 39 % višine pogodbe atleta. 
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Vrhunska selekcija 2: 

 
 

Trener atleta v vrhunski selekciji 2: 39 % višine pogodbe atleta. 

 

 

Internacionalna selekcija: 

 
 

Trener atleta v internacionalni selekciji: 39 % višine pogodbe atleta. 

 

Preostalim atletom in atletinjam v nižjih kategorijah pripada skladno z dokumentom 

Atletika 2020 od 7 do 28 dni priprav. 

 

Leto 2020 je bilo zaradi koronavirusa zelo specifično, odpovedana so bila skoraj vsa 

mednarodna tekmovanja. Zaradi tega so atleti in atletinje do 30.9.2020 nastopili samo 

na naslednjih mednarodnih tekmovanjih: 

- Balkansko dvoransko prvenstvo U20, Istanbul, 9.2.2020, 

- Balkansko dvoransko prvenstvo za člane in članice, Istanbul, 15.2.2020 in  

- Balkansko prvenstvo v polmaratonu, Zagreb, 22.8.2020. 

 

Atletska zveza Slovenije je v januarju 2020 v Češči vasi uspešno organizirala tudi troboj 

reprezentanc članov in članic (CRO – SLO – SRB), kjer je Slovenija tudi zmagala v 

skupnem seštevku. Sklenjen je bil dogovor, da bo ta troboj postal tradicionalen in bo 

vsako zimo potekal v drugi državi. 

 

Zimska sezona je bila na srečo izpeljana v celoti, sredi marca pa so bila zaradi izrednih 

razmer prekinjena vsa tekmovanja. Takoj, ko so se razmere v zvezi s koronavirusom 

začele izboljševati je Strokovni svet skupaj Tehnično-tekmovalno komisijo pripravil nov 

koledar atletskih tekmovanj, s katerimi smo začeli v začetku junija. Tako je bila Atletska 

zveza Slovenije prva med vsemi zveza, ki je začela s tekmovanji, ki smo jih tudi v celoti 

izpeljali. 

 

Izjemno pomembna je bila tudi organizacija Atletske lige Telekom Slovenija, s katero 

smo našim atletom in atletinjam omogočili serijo kvalitetnih tekmovanj, na katerih so 

tekom cele sezone dosegali vrhunske rezultate v svetovnem merilu.  
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ii. Tehnično-tekmovalna komisija Atletske zveze Slovenije 
 

Tehnično tekmovalna komisija AZS (TtK AZS) načrtuje, vodi in analizira tekmovalni 

sistem v Sloveniji. Vsako tekmovanje skupaj z organizatorjem – društvom skrbno 

pripravlja, vse z namenom zagotoviti najboljše 

tekmovalne pogoje za atlete. V začetku leta je bil izdan 

Priročnik za atletsko sezono 2020 v tiskani obliki in po 

sklopih objavljen na spletni strani AZS. V dokumentu so 

podani vsi podatki o posameznem tekmovanju in 

opredeljene posebnosti le-teh.  

 

Prav tako je v maju 2020 izšel tudi prevod tekmovalnih 

in tehničnih pravil 2020, ki je bil razdeljen vsem 

sodniškim zborom, delegatom, glavnim sodnikom in 

ostalim. 

 

Leto 2020 je bilo zaradi koronavirusa zelo specifično tudi 

s tekmovalnega vidika. Kljub temu je bila zimska sezona 

na srečo izpeljana v celoti, sredi marca pa so bila zaradi 

izrednih razmer prekinjena vsa tekmovanja.  

 

Takoj, ko so se razmere začele izboljševati je Strokovni svet skupaj Tehnično-

tekmovalno komisijo pripravil nov koledar atletskih tekmovanj, s katerimi smo začeli v 

začetku junija. Tako je bila Atletska zveza Slovenije prva med vsemi zveza, ki je začela s 

tekmovanji, ki smo jih tudi v celoti izpeljali. 

 

TtK preko delegatov AZS in glavnih sodnikov, skupaj z društvi, zagotavlja izvajanje 

tekmovanj v skladu z razpisi tekmovanj in s Pravili za atletska tekmovanja. 

 

TtK AZS na sejah podrobno analizirala poročila delegatov AZS in glavnih sodnikov z vseh 

segmentih organizacije prvenstvenih tekmovanj. Prav tako homologira rekorde v dvorani 

in na prostem za vse starostne kategorije. Zapisniki sej komisije so objavljeni na spletni 

strani AZS.  
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Rekordi in najboljši rezultati v letu 2020 (stanje 28.9.2020): 

 

REKORDI SLOVENIJE V DVORANI ZA LETO 2020 

 

ČLANI 

4x400 m 3:14.02 SLOVENIJA SLO 22.01.2020 Novo mesto 
(absolutni)  GRKMAN J.-99, GRAHOVAC G.-00, MESEC KOŠIR L.-99, FERLAN R.-97 

 3:12.19 SLOVENIJA SLO 15.02.2020 Istanbul (TUR) 
  GRKMAN J.-99, GRAHOVAC G.-00, RUDOLF Ž..-93, JANEŽIČ L.-95 

4x400 m 3:21.05 AD KLADIVAR CELJE KLC 23.02.2020 Novo mesto 
(klubski)  OROŽ D.-01, BAŠ S.-03, KRAMER V.-97, VUKOVIČ J.-00 

 

ČLANICE 

Palica 4.74 ŠUTEJ Tina-88 KLC 23.02.2020 Clermont 

Ferrand (FRA) 

4x400 m 3:45.41 SLOVENIJA SLO 22.01.2020 Novo mesto 

(absolutni)  ZUPIN A.-98, POGOEVC M.-96, SIMONČIČ A.-98, SMONKAR J.-92 

4x400 m 3:53.71 AK VELENJE VEL 23.02.2020 Novo mesto 
(klubski)  ZUPIN A.-98, TRUPEJ A.-02, SMONKAR J.-92, HORVAT A.-96 

 

  
 

MLAJŠE ČLANICE 

višina 1.84 APOSTOLOVSKI Lia-00 MASS 22.01.2020 Novo mesto 

 1.87 APOSTOLOVSKI Lia-00 MASS 22.01.2020 Novo mesto 

 1.88 APOSTOLOVSKI Lia-00 MASS 23.02.2020 Novo mesto 

 

STAREJŠI MLADINCI 

3000 m 8:22.19 BOTOLIN Vid-02 KLC 22.01.2020 Novo mesto 

Hoja 3000 m14:07.71 GRABNER Jaka-03 VEL 25.01.2020 Novo mesto 

 

MLAJŠI MLADINCI 

Hoja 3000 m14:07.71 GRABNER Jaka-03 VEL 25.01.2020 Novo mesto 

 

MLAJŠE MLADINKE 

800 m 2:10.37 SADEK Veronika-03 MASS 22.01.2020 Novo mesto 

 

PIONIRJI U16 

Hoja 2000 m10:36.18 KAVČNIK NOVINA Tim-05 DTO 25.01.2020 Novo mesto 

 

PIONIRKE U16 

300 m 41.56 ZBIČAJNIK Karolina-05 ŠTA 25.01.2020 Novo mesto 

Hoja 2000 m10:37.49 REICHT Tamara-05 ŠTA 25.01.2020 Novo mesto 
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REKORDI SLOVENIJE NA PROSTEM ZA LETO 2020 

 
ČLANI 

4 x 400 m 3:10.51 AD MASS, Ljubljana MASS 05.07.2020 Ljubljana 
(klubski)  KOPAČ Ž.-99, RUDOLF Ž.-93, GRAHOVAC G.-00, MESEC KOŠIR  L.-99 

Cestni tek 5 km 14:39 KREVS Mitja-89 ŠTA 16.06.2020 Maribor  
Disk 66.29 ČEH Kristjan-99 PT 07.06.2020 Domžale 
 67.71 ČEH Kristjan-99 PT 23.06.2020 Maribor 
      ER U23    68.75 ČEH Kristjan-99 PT 23.06.2020 Maribor 
 

NAJBOLJŠI REZULTATI 
4 x 100 m mešana* 44.93 AD KRONOS, Ljubljana KRO 19.09.2020 Maribor 
(klubski)  KOLAR BAČNIK B.-00, TINTA T.-01, KEBER T.-01, OBAL I.-00 

 

ČLANICE 

3000 m 8:46.44 MIŠMAŠ Maruša-94 MASS 26.07.2020 Celje 

2000 m zapreke5:56.28 MIŠMAŠ ZRIMŠEK Maruša-94 MASS 16.07.2020

 Ljubljana 

Palica 4.74 ŠUTEJ Tina-88 KLC 23.02.2020 Clermont 

Ferrand (FRA) 

 4.75 ŠUTEJ Tina-88 KLC 05.07.2020 Ljubljana 
 

  
 

NAJBOLJŠI REZULTATI 
150 m 17.30 +0.6 MIHALINEC Maja-89 MASS 08.09.2020 Ostrava 
300 m ovire 41.86 ZUPIN Agata-98 VEL 08.09.2020 Ostrava 

 

MLAJŠI ČLANI 

4 x 100 m 40.62 AD MASS, Ljubljana MASS 04.07.2020 Ljubljana 
(klub)  KOPAČ Ž.-99, MESEC KOŠIR L.-99, DEMŠAR F. J.-00, KOČEVAR N.-00 

Disk 66.29 ČEH Kristjan-99 PT 07.06.2020 Domžale 
 67.71 ČEH Kristjan-99 PT 23.06.2020 Maribor 
      ER U23    68.75 ČEH Kristjan-99 PT 23.06.2020 Maribor 

 

MLAJŠE ČLANICE 

1 milja 4:40.02 LUKAN Klara-00 MASS 16.07.2020 Ljubljana  

3000 m 9:02.19 LUKAN Klara-00 MASS 23.06.2020 Maribor 
5.000 m 15:59.71 LUKAN Klara-00 MASS 04.07.2020 Ljubljana 
 

 
Višina 1.86 APOSTOLOVSKI Lia-00 MASS 13.06.2020 Slovenska 
Bistrica 
 1.89 APOSTOLOVSKI Lia-00 MASS 13.06.2020 Slovenska 
Bistrica 
 1.92 APOSTOLOVSKI Lia-00 MASS 13.06.2020 Slovenska 

Bistrica 
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NAJBOLJŠI REZULTATI 
300 m ovire 41.86 ZUPIN Agata-98 VEL 08.09.2020 Ostrava 

 

STAREJŠI MLADINCI 

Cestni tek 5 km 14:51 RIZMAL Matija-01 KLC 16.06.2020 Maribor  
Hoja 5000 m* 24:05.14 GRABNER Jaka-03 VEL 26.09.2020 Celje 

Višina 2.21 JERŠIN TOMASSINI Sandro-04 MASS 05.07.2020
 Ljubljana 
 2.22 JERŠIN TOMASSINI Sandro-04 MASS 19.07.2020
 Novo mesto 

 

MLAJŠI MLADINCI 

2000 m 5:27.69 BOTOLIN Vid-02 KLC 09.10.2019 Maribor 
400 m ovire 52.88 GUČEK Matic Ian-03 KLC 05.07.2020 Ljubljana 
 52.72 GUČEK Matic Ian-03 KLC 19.07.2020 Novo mesto 
 52.15 GUČEK Matic Ian-03 KLC 06.09.2020 Celje 

4 x 100 m 42.54 MASS, Ljubljana MASS 20.06.2020 Slovenj 
Gradec 
(klubski)  ŠARMAN M. A.-03, GUMILAR J.-03, DUHOVNIK J.-03, JAZBEC Ž.-03 

Hoja 5000 m* 24:05.14 GRABNER Jaka-03 VEL 26.09.2020 Celje 
Višina 2.21 JERŠIN TOMASSINI Sandro-04 MASS 05.07.2020
 Ljubljana 
 2.22 JERŠIN TOMASSINI Sandro-04 MASS 19.07.2020
 Novo mesto 
Kladivo 70.04 EMBERŠIČ Jan-03 DOM 07.03.2020 Ptuj 

 70.57 EMBERŠIČ Jan-03 DOM 07.06.2020 Domžale 
 70.65 EMBERŠIČ Jan-03 DOM 07.06.2020 Domžale 
 71.05 EMBERŠIČ Jan-03 DOM 07.06.2020 Domžale 
 

 

 

NAJBOLJŠI REZULTAT  

 
2000 m zap. (0.84)* 8:17.10 NAGODE Žan-04 MASS 20.06.2020 Slovenj 

Gradec 
 * 7:12.92 NAGODE Žan-04 MASS 29.08.2020 Velenje 
4 x 100 m mešana* 47.19 AD KRONOS, Ljubljana KRO 19.09.2020 Maribor 
(klubski)  KITANOVSKI A.-04, ERJAVEC A.-04, REMŠKAR M.-04, GLAVAN S.-04 

4 x 300 m mešana* 2:41.32 AD ŠTAJERSKA, Maribor ŠTA

 19.09.2020 Maribor 
(klubski)  HERMAN A.-04, VIDOVIČ V.-03, KLOJČNIK P.-04, BEBER J.-04 

4 x 600 m mešana* 6:17.68 AD ŠTAJERSKA, Maribor ŠTA
 19.09.2020 Maribor 
(klubski)  PUPPIS T. M.-03, LOBENWEIN V.-03, KLOJČNIK P.-04, VIDOVIČ V.-03 

Hoja 3000 m13:52.70 GRABNAR Jaka-03 VEL 29.08.2020 Velenje 

 

MLAJŠE MLADINKE 

1-2-3-400 m 2:17.15 AD KLADIVAR, Celje KLC 19.09.2020 Maribor 
(klubski) KRIVEC L.-03, SUHOVRŠNIK K.-04, JOST H.-04, BEZGOVŠEK L.-03 

 

PIONIRJI U16 
 

NAJBOLJŠI REZULTATI 
4 x 100 m mešana* 48.63 AD KRONOS, Ljubljana KRO 19.09.2020 Maribor 
(klubski)  MRVAR N.-05, BURGER N.-05, ROTAR L.-05, POČIVAVŠEK G.-05 

1-2-3-400 m* 2:09.91 AD MASS, Ljubljana MASS 19.09.2020 Maribor 
(klubski)  MEGLIČ D.-05, VELKAVRH V.-06, GMAJNAR G.-06, PANGERŠIČ G.-05 

4 x 300 m mešana* 2:50.18 AD KRONOS, Ljubljana KRO
 19.09.2020 Maribor 
(klubski)  VACIK E.-06, KOVAČ Č.-05, ŽIBERT L.-05, ROTAR L.-05 

4 x 600 m mešana* 6:29.60 AD ŠTAJERSKA, Maribor ŠTA
 19.09.2020 Maribor 
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(klubski)  KRAMBERGER A.-07, STRAŠEK M.-06, ZBIČAJNIK K.-05, ZUPANČIČ A.-05 

 

PIONIRKE U16 
 

NAJBOLJŠI REZULTATI 
1-2-3-400 m* 2:25.14 AD KRONOS, Ljubljana KRO 19.09.2020 Maribor 
(klubski)  MRVAR N.-05, BURGER N.-05, ČERNELČ U.-05, VACIK E.-06 

 

PIONIRJI U14 

Višina 1.49 TOLAR Patrik-09 AKR 05.09.2020 Slovenska 
Bistrica 

 

PIONIRKE U14 

1000 m * 3:01.30 MOHAR Hana-07 ŠPELA 27.09.2020 Maribor 
Višina * 1.67 KOVAČIČ Živa-07 AKR 27.09.2020 Maribor 
 

NAJBOLJŠI REZULTAT 
Vortex 61.67 ČERIN Hana-07 TRK 06.06.2020 Kranj 

 
 

*  rekordi še niso homologirani! 

 

 

Komisija operativno sodeluje z organizatorji pred vsakim tekmovanjem. Z vodjem 

tekmovanja se dogovarja o čim boljši organizaciji tekmovanja, ki naj bi bila v 

zadovoljstvo vseh vključenih v organizacijo tekmovanja in nastopajočih. 

 

Prijave na tekmovanja potekajo preko Informacijskega sistema. Sistem, ki se še 

dograjuje, omogoča vodenje članstva v društvu, pošiljanje zahtevkov za registracijo, 

urejanje tekmovalnih licenc, prijavo na tekmovanja po koledarju AZS in pregled 

rezultatov. 

 

Iz poročil delegatov AZS, glavnih sodnikov, pripomb in predlogov društev, trenerjev ter  

svojih opažanj, je TtK AZS pripravila več sprememb oziroma dopolnitev v Priročniku za 

atletsko sezono 2020, vse z namenom po izboljšanju organizacije tekmovanj.  

 

 
 

iii. Komisija za boj proti dopingu Atletske zveze Slovenije 
 

 

Komisijo sestavljajo Aljaž Požes, predsednik in člana Anita Krančič in Zdravko Kotnik. 

Člani Komisije za boj proti dopingu AZS (v nadaljevanju KA) so po potrebi komunicirali 

med sabo preko telefona in elektronske pošte. Potrebe po izrednem sestanku KA do 

30.9.2020 ni bilo. Komisija redno komunicira preko različnih kanalov z vodstvom in 

ostalimi organi AZS. 

 

Predsednik KA je vpet v delo tudi pri SLOADO, zato je komunikacija dosledna in na 

zavidljivem nivoju. 

 

V letu 2020 je bilo opravljenih več aktivnosti, in sicer: 
 

1. Testiranja na tekmovanjih 

2. Testiranja izven tekmovanj 

3. Testiranja ob doseženih DR 
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4. Izobraževanje in osveščanje športnikov, trenerjev in drugih ljudi, ki so povezani s 

športom 

 

 
 

 

iv. Poročila o delu preostalih delovnih teles Atletske zveze Slovenije 
 

Poročila o delu preostalih delovnih teles Atletske zveze Slovenije bodo podana v Letnem 

poročilu Atletske zveze Slovenije za leto 2020 
 

 IZPELJANI PROJEKTI V LETU 2020  

 

i. Troboj članskih reprezentanc (CRO – SLO – SRB) 
 

Atletska zveza Slovenije je 22. januarja 2020 v Češči vasi uspešno organizirala troboj 

članskih reprezentanc Hrvaške, Slovenije in Srbije (CRO – SLO – SRB). Reprezentanca 

Slovenija je zmagala v skupnem seštevku. Sklenjen je bil tudi dogovor, da bo ta troboj 

postal tradicionalen in bo vsako zimo potekal v organizaciji druge države. 
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ii. Podpis pogodb z atleti in atletinjami v rezidenci japonskega 
veleposlanika 

 

Atletske zveze Slovenije je z najboljšimi slovenskimi atleti in atletinjami v družbi 

Olimpijskega komiteja Slovenije in dveh velikanov slovenskega športa, Mira Cerarja in 

Primoža Kozmusa, podpisala pogodbe v ljubljanski rezidenci veleposlanika Japonske v 

Sloveniji Masaharuja Yoshide. Izbira lokacije ni bila naključna, saj Atletska zveza s tem 

dogodkom začela projekt Road To Tokio. Dogodek je bil dobra promocija slovenske 

atletike v olimpijskem letu. 

 

  
 

iii. Oblikovanje strategije z Evropsko atletsko zvezo 
 

Evropska atletska zveza je Atletsko zvezo Slovenije izbrala za pilotni projekt, v katerem 

so nam skupaj z njihovimi svetovalci pomagali pri oblikovanju strategije AZS za obdobje 

2021 – 2024. Po številnih delavnicah, sestankih in e-konferencah je »National 

Development Plan« v zaključni fazi, končna verzija bo pripravljena še v mesecu oktobru.  

 

  
 

iv. Atletska liga Telekom Slovenije 
 

V letu 2020 smo kljub izrednim razmeram uspeli nadaljevati z Atletsko ligo Telekom 

Slovenije (MAL), ki je zagotovo odličen produkt AZS. S tem smo našim atletom in 

atletinjam omogočili serijo kvalitetnih tekmovanj, na katerih so tekom cele sezone 

dosegali vrhunske rezultate v svetovnem merilu. AZS je za potrebe MAL namenila 

50.000 € - zagotovila je finančna sredstva za denarne nagrade na vseh vključenih 

mitingih, prav tako je zagotovila denarno nagrado za prvih pet uvrščenih v skupnem 

seštevku (skupni nagradni sklad je znašal 31.500 €).  

 

V MAL 2020 so bila vključena naslednja tekmovanja: 

- 13. junij – Atletski miting Slovenska Bistrica – Stepišnikov memorial v metu 

kladiva, 

http://slovenska-atletika.si/kristjan-ceh-se-enkrat-vrhunsko-drzavni-rekord-lie-apostolovski/
http://slovenska-atletika.si/kristjan-ceh-se-enkrat-vrhunsko-drzavni-rekord-lie-apostolovski/
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- 23. junij – Mednarodni atletski miting Maribor – 7. memorial Iztoka Ciglariča v 

teku na 1500 m, 

- 4. – 5. julij – Atletski pokal Slovenije za člane in članice – Ljubljana, 

- 16. julij – Mednarodni atletski miting Ljubljana – 15. memorial Matica Šušteršiča 

in Patrika Cvetana, 

- 25. – 26. julij – Prvenstvo Slovenije za člane in članice – Celje,  

- 2. september – 31. mednarodni atletski miting Novo mesto.  

 

Na vseh vključenih tekmovanjih je bil zagotovljen tudi prenos tekmovanja v živo (live 

stream), uraden fotograf in dodatna snemalna ekipa, ki je posnela video vsebine (izjave, 

video clipe) za splet in socialna omrežja. Vsa tekmovanja so bila izredno dobro tudi 

medijska pokrita. Po zaslugi vrhunskih rezultatov naših atletov in atletinj pa smo dosegli 

največjo medijsko odmevnost v zadnjih letih. 

 

   
 

v. Novi marketinški pristopi (nove vsebine - digitalizacija in socialna 
omrežja) 

 

V letu 2020 je Atletska zveza Slovenije izredno veliko energije in tudi sredstev vložila v 

produkcijo novih in kvalitetnih vsebin na spletni strani in socialnih omrežjih (live stream, 

kvalitetne slike, izjave, video clipi, reportaže, intervjuji). S tem se je povečalo število 

objav in bistveno izboljšala tudi njihova kvaliteta. Vse to pa ima za posledico večjo 

prepoznavnost slovenske atletike v medijskem prostoru in tudi splošni javnosti, kar 

izkazujejo tudi številke: 5.693 sledilcev na FB, 3.214 sledilcev na IG in v povprečju 

70.000 ogledov naše spletne strani na mesec.  

 

  
 

Ves vložen trud Atletske zveze Slovenije so v letu 2020 dodatno nagradili tudi atleti in 

atletinje z doseženimi vrhunskimi rezultati tekom cele sezone, s čimer smo dosegli 

največjo medijsko pojavnost v zadnjih letih.  

 

 

 

http://slovenska-atletika.si/atletska-liga-telekom-slo-maribor/
http://slovenska-atletika.si/atletska-liga-telekom-slo-maribor/
http://slovenska-atletika.si/atletska-liga-telekom-slo-ljubljana/
http://slovenska-atletika.si/atletska-liga-telekom-slo-ljubljana/
http://slovenska-atletika.si/atletska-liga-novo-mesto/
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vi. 100 – let slovenske atletike  
 

V letu 2020 slovenska atletika praznuje 100-letnico organiziranega delovanja atletike v 

Sloveniji, zato smo v tem letu izvedli številne dogodke in aktivnosti za promocijo tega 

jubileja. Osrednji dogodek je bila otvoritev fotografske razstave na Jakopičevem 

sprehajališču v ljubljanskem Tivoliju, ki je na ogled javnosti od 15. septembra do 15. 

decembra 2020.  

 

Z otvoritvijo razstave smo začeli tudi s kampanjo na socialnih omrežjih, kjer bomo 

naslednjih 100 dni dnevno objavljali spomine iz slovenske atletike.  

 

  
 

Na dan slovenska športa, 23. septembra 2020, je Atletska zveza Slovenije ob 100-letnici 

organiziranega delovanja atletike v Sloveniji kot množičnega in vrhunskega športa s 

strani predsednika republike Boruta Pahorja prejela državno odlikovanje zlati red za 

zasluge. 

 

  
 

V pripravi je tudi almanah 100 let slovenske atletike, ki bo predvidoma izšel konec leta 

2020.  

 

 

vii. Množični tek otrok »Začni mlad, tekmuj pošteno«  
 

Eden izmed odmevnejših promocijskih projektov slovenske atletike je zagotovo Množični 

tek otrok »Začni mlad, tekmuj pošteno«. Gre za marketinško akcijo, kjer je na pobudo 

Atletske zveze Slovenije 23. septembra 2020 (Dan slovenskega športa) ponovno teklo 

preko 18.000 otrok iz več kot 180 vrtcev, OŠ in šol s prilagojenim programom.  

 

 

 



 

 

 

20 

 

  
 

S tem projektom Atletska zveza Slovenije spodbuja otroke k atletskim korakom in želi 

ozavestiti sodelujoče o pomenu zdravega načina življenja ter čim več otrok navdušiti za 

vključitev v atletiko. 

 

 

viii. Razvoj kadrov v športu (RKŠ) 
 

V zadnjih letih tesno sodelujemo tudi z MIZŠ in OKS-om kot nosilcem projekta na 

področju razvoja kadrov v športu. Projekt RKŠ – sklop C sta letos konec aprila uspešno 

zaključila Rok Predanič in Lovro Umek, dodatno pa smo v projekt RKŠ – sklop C letos 

junija vključili Sebastijana Jagarinca. Prav tako imamo tudi v RKŠ – sklop B vključene 4 

bivše atlete in atletinje (Brigita Langerholc, Primož Kozmus, Miro Vodovnik in Anjo 

Valant). Celotna vrednost projekta Razvoj kadrov v športu 2016 - 2022 za Atletsko zvezo 

znaša 161.817,60 €. 

 

ix. Nacionalna panožna športna šola (NPŠŠ)  
 

Januarja 2020 se je zaključil razpis MIZŠ za sofinanciranje plač strokovno izobraženim 

delavcem v nacionalni panožni športni šoli (NPŠŠ) za obdobje 2020 - 2024. Atletska 

zveza Slovenije je uspešno kandidirala na razpisu, saj smo dobila 2 trenerja več, kot 

smo jih imeli v preteklem obdobju. Pripravili smo štiriletni program organiziranosti in 

delovanja NPŠŠ 2020 – 2024, srednjeročno strategijo športne šole za obdobje 2020 – 

2028 in merila za izbor kandidatov za program nacionalne panožne športne šole. Po 

merilih so bili za trenerje NPŠŠ izbrani naslednji: 

- Nataša Čebokli Bleiweis, 

- Tina Jurčak, 

- Natalija Bah, 

- Slavko Malnar, 

- Blaž Čadež, 

- Uroš Verhovnik, 

- Gorazd Rajher, 

- Jurij Rovan, 

- Darja Krulc, 

- Petra Jenko. 

 

Novost je tudi ta, da so vsi trenerji so od 1. marca 2020 zaposleni na Atletski zvezi 

Slovenije in ne v klubih, kot je bilo to v preteklih letih. 
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x. Zaposlitev atletov in trenerjev v državni upravi 
 

Atletska zveza Slovenije veliko truda vlaga tudi v zagotavljanje zaposlitev najboljšim 

atletom in atletinjam ter trenerjem. Trenutno imamo v državni upravi zaposlenih 9 

atletov in atletinj ter 1 trenerja: 

 

- Luka Janežič, 

- Martina Ratej, 

- Maja Mihalinec, 

- Maruša Mišmaš, 

- Tina Šutej, 

- Veronika Domjan, 

- Anita Horvat, 

- Barbara Špiler, 

- Kristjan Čeh, 

- Matija Šestak. 

 

V letu 2020 se je na novo v državni upravi zaposlil Kristjan Čeh. 

 

 

 

  



 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDLETNO RAČUNOVODSKO 
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 RAČUNOVODSKO POROČILO 

 

UVOD 

 

Medletno poročilo 2020 (Obdobno poročilo 30.09.2020) društva je sestavljeno v skladu s 

26. členom Zakona o društvih (Uradno prečiščeno besedilo) Ur. list RS 64/2011 ter v 

skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (2016) in posebnostmi SRS 33 (2016). 

 

Medletno poročilo 2020 (Obdobno poročilo 30.09 2020) vsebuje: bilanco stanja in izkaz 

poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter poročilo o poslovanju zveze. Poročilo obsega 

resnični prikaz premoženja in poslovanja zveze. Poslovno leto zveze je enako 

koledarskemu letu, vendar so podatki zaradi potreb AZS predstavljeni na dan 

30.09.2020 v primerjavi z letnimi podatki 31.12.2019. 

 

Društvo posluje na sedežu v Ljubljani, Letališka cesta 33c. 

 

Glavna registrirana dejavnost je 93.190 – Druge športne dejavnosti. 
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RAČUNOVODSKI IZKAZI 
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V tabeli 1 je predstavljena bilance stanja Atletske zveze Slovenije na dan 30.09.2020. 
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V tabeli je prikazana prva različica izkaza poslovnega izida za obdobje 1.1.2020 do 

30.09.2020. 
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a) Razkritja k računovodskim izkazom za poslovno leto 2020 

 

Pri vodenju poslovnih knjig in sestavi letnega poročila zveze se upoštevajo določila 

Slovenskih računovodskih standardov 2016 in še posebej Slovenskega računovodskega 

standarda 33 (2016). Pri računovodskem obravnavanju poslovnih dogodkov, glede 

katerih ta standard ne določa pravil, pa se uporabljajo pravila, določena s splošnimi 

slovenskimi računovodskimi standardi. 

 

Zveza društev (v nadaljevanju Društvo) vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega 

knjigovodstva. Poslovni dogodki se evidentirajo na konte, ki so določeni v skladu z 

enotnim Kontni okvirom, ki ga je predpisal Slovenski inštitut za revizijo. Pri knjiženju so 

bile upoštevane temeljne računovodske predpostavke: upoštevanje nastanka poslovnega 

dogodka in časovne neomejenosti delovanja. Kakovostne značilnosti računovodskih 

izkazov so predvsem razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost. Pri 

računovodskih usmeritvah so upoštevana osnovna računovodska načela: previdnost, 

prednost vsebine pred obliko in pomembnost. 

 

Predloženi računovodski izkazi in pojasnila k njim so bili pripravljeni na osnovi izvirnih 

vrednosti. 

 

Društvo je zavezanec za DDV in opravlja tudi pridobitno dejavnost, ki je povezana z 

uresničevanjem namenov in ciljev društva. Pridobitna in nepridobitna dejavnost se 

knjigovodsko vodita ločeno tako na strani prihodkov, kot tudi odhodkov. 

Pridobitna dejavnost društva je prodaja storitev in prodaja blaga ter predvsem 

pridobivanje sponzorskih sredstev s strani večjih gospodarskih družb. 
 

 

Spremembe računovodskih usmeritev in ocen ter popravki napak 

 

 

Spremembe računovodskih usmeritev 

 

Društvo vsa leta stremi k temu, da uporablja iste računovodske usmeritve. V letu 2020 

društvo ni spreminjalo računovodskih usmeritev. V obravnavanem obračunskem obdobju 

so bile uporabljene iste računovodske usmeritve in metode, kot v računovodskih izkazih 

leta 2019. 

 

Sprememba računovodskih ocen 

 

Društvo vsa leta uporablja iste računovodske ocene. V letu 2020 društvo ni spreminjalo 

računovodske ocene. 

 

Popravki napak 

 

Društvo v obravnavanem obdobju ni odkrilo ali popravljalo napak v računovodskih 

izkazih, ki bi vplivale na tekoče ali preteklo obračunsko obdobje. 

 
 

Tveganja, ki jim je društvo izpostavljeno 

 

Največje tveganje je negotovost zagotavljanja finančnih sredstev za delovanje AZS, 

izpeljavo programov za atlete in trenerje. AZS je v veliki meri odvisna od namenjenih 

finančnih sredstev s strani pristojnega Ministrstva in Fundacije za šport, ki se določa 

vsako leto posebej. Velika bojazen društva so tudi poškodbe najboljših atletov in 

posledično ne doseganje vrhunskih rezultatov. Od tega je odvisno tudi splošno 
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zanimanje javnosti za atletiko in pojavnost v medijih, kar posledično vpliva na pridobitev 

sponzorskih sredstev, ki predstavljajo pomemben del financiranja AZS. 

 

 

i. BILANCA STANJA 
 

1. USMERITVE 

 

Opredmetena osnovna sredstva  
 

Opredmeteno osnovno sredstvo je sredstvo v lasti, ki se uporablja pri ustvarjanju 

proizvodov ali opravljanju storitev oziroma dajanju v najem  ter se bo po pričakovanju 

uporabljalo v več kot enem obračunskem obdobju. 

 

Opredmeteno osnovno sredstvo se ob začetnem pripoznanju ovrednoti po nabavni 

vrednosti. Sestavljajo jo njegova nakupna cena, uvozne in nevračljive nakupne dajatve 

ter stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno njegovi usposobitvi za nameravano 

uporabo, zlasti stroški dovoza in namestitve. Če je nabavna vrednost opredmetenih 

osnovnih sredstev velika, se razporedi na njegove dele. Kasneje nastali stroški, ki so 

povezani z opredmetenim osnovnim sredstvom, povečujejo njegovo nabavno vrednost, 

če se povečujejo bodoče koristi v primerjavi s prej ocenjenimi. 

 

Opredmetena osnovna sredstva predstavljajo zemljišča, zgradbe in oprema. Kot 

opredmetena osnovna sredstva se šteje tudi drobni inventar, katerega doba uporabnosti 

je daljša kot eno leto in katerega posamična nabavna vrednost ne presega 500 EUR. 

 

Za opredmetena osnovna sredstva so v poslovnih knjigah posebej izkazane nabavne 

vrednosti oziroma prevrednotene nabavne vrednosti in posebej popravki vrednosti, pri 

čemer popravek vrednosti predstavlja njihov kumulativni odpis kot posledico 

amortiziranja. V bilanci stanja so izkazana po nedopisani vrednosti (knjigovodski 

vrednosti), ki predstavlja razliko med nabavno in odpisano vrednostjo. 

 

Amortizacija 

 

Amortizacija je obračunana od izvirne nabavne vrednosti amortizirljivih sredstev, 

zmanjšana za ocenjeno preostalo vrednost. Osnovna sredstva se amortizirajo 

posamično. Uporablja se enakomerni časovni obračun amortiziranja. 

 

Opredmeteno osnovno sredstvo se začne amortizirati prvi dan naslednjega meseca 

potem, ko je pripravljeno za opravljanje dejavnosti, za katero je namenjeno.  

Amortizacijske stopnje temeljijo na življenjski dobi sredstev. 

Letne stopnje amortizacije za opredmetena osnovna sredstva so:  

- Zemljišče se ne amortizira 

- Stavbe (garaža) se amortizirajo po stopnji 5% letno 

- Računalniška oprema in dodatki se amortizirajo po stopnji 50% letno 

- Ostala oprema se amortizira po stopnji 20 % letno 

 

Amortizacija se obračunava posamično, skupinsko pa se lahko samo pri drobnem 

inventarju iste vrste ali podobnega namena. 

 

Finančne naložbe 

 

Finančne naložbe so finančna sredstva, ki se v bilanci stanja izkazujejo kot dolgoročne in 

kratkoročne finančne naložbe. Dolgoročne naložbe so tiste, ki jih ima društvo v posesti 

dalj kot letno dni in jih ne namerava prodati. Tiste dolgoročne finančne naložbe v 
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finančne dolgove drugih podjetij, države ali drugih izdajateljev (finančne naložbe v 

posojila), ki zapadejo v plačilo v letu dni po dnevu bilance stanja, se v bilanci stanja 

prenesejo med kratkoročne finančne naložbe. 

 

Finančne naložbe se pri začetnem pripoznavanju razvrstijo v: 

- Finančna sredstva izmerjena po pošteni vrednosti preko poslovnega izida 

- Finančne naložbe v posesti do zapadlosti v plačilo 

- Finančne naložbe v posojila ali 

- Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva 

 

Finančne naložbe se v začetku izkazujejo po pošteni vrednosti. Če gre za finančno 

sredstvo, ki ni razvrščeno med finančna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti prek 

poslovnega izida, je treba začetni pripoznani vrednosti prišteti stroške posla, ki izhajajo 

neposredno iz nakupa ali izdaje finančnega sredstva. 

 

Če društvo obračunava finančno naložbo po datumu poravnave, mora naložbo, ki bo 

pozneje izmerjena po nabavni vrednosti ali odplačni vrednosti, pripoznati na začetku po 

njeni pošteni vrednosti na datum trgovanja, povečani za stroške posla. 

 

Prevrednotenje finančnih naložb je sprememba njihove knjigovodske vrednosti. Kot 

prevrednotenje se ne štejejo pogodbeni pripisi obresti in druge spremembe glavnice 

naložbe. Pojavi se predvsem ko prevrednotovanje finančne naložbe na njihovo pošteno 

vrednost, prevrednotovanje finančnih naložb zaradi oslabitve ali prevrednotovanje 

finančnih naložb zaradi odprave njihove oslabitve. 

 

Poštena vrednost je dokazana, če jo je mogoče zanesljivo izmeriti. 

Dolgoročne finančne naložbe društva so razvrščene v skupino za prodajo razpoložljivih 

finančnih sredstev. Ker za dolgoročne finančne naložbe društva ni objavljena cena na 

delujočem trgu, njih poštene vrednosti pa ni mogoče zanesljivo izmeriti, so vrednotene 

po njihovi nabavni vrednosti. 

 

Terjatve 

 

Terjatve vseh vrst se ob začetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz 

ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo poplačane. 

 

Prvotne terjatve se lahko kasneje povečajo ali pa ne glede na prejeto plačilo ali drugačno 

poravnavo tudi zmanjšajo za vsak znesek, utemeljen s pogodbo. 

 

Terjatve, za katere se domneva, da ne bodo poravnane v rednem roku oziroma v 

celotnem znesku, se šteje kot dvomljive, če se je zaradi njih začel sodni postopek, pa 

kot sporne terjatve. 

 

Prevrednotenje terjatev je sprememba njihove knjigovodske vrednosti. Opravi se lahko 

ob koncu poslovnega leta ali med njim. 

 

Popravki vrednosti terjatev se oblikujejo za posamično terjatev.  

 

Terjatve zajemajo knjigovodsko vrednost kratkoročni terjatev do članov razen 

kratkoročnih finančnih naložb. 
 

Denarna sredstva  

 

Denarna sredstva sestavlja gotovina, knjižni denar in denar na poti. Gotovina je denar v 

blagajni, in sicer v obliki bankovcev, kovancev in prejetih čekov oziroma takoj 

udenarljivih vrednostnih papirjev. Knjižni denar je denar na računih pri banki ali drugi 
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finančni inštituciji, ki se lahko uporablja za plačevanje. Sestavljajo ga takoj razpoložljiva 

denarna sredstva in sredstva, vezana na odpoklic. Denar na poti je denar, ki se prenaša 

iz blagajne na ustrezni račun pri banki ali drugi finančni inštituciji in se istega dne še ne 

vpiše kot dobroimetje pri njej.  

 

Knjigovodska vrednost denarnega sredstva je enaka njegovi začetni nominalni vrednosti, 

dokler se ne pojavi potreba po prevrednotenju. Denarno sredstvo, izraženo v tuji valuti, 

se prevede v eure po menjalnem tečaju na dan prejema.  

 

Prevrednotenje denarnih sredstev se izvrši v primeru denarnih sredstev, izraženih v tujih 

valutah, če se po prvem pripoznanju spremeni valutni tečaj. Tečajna razlika, ki se pojavi 

pri tem, lahko poveča ali zmanjša prvotno izkazano vrednost in predstavlja redni finančni 

prihodek oziroma redni finančni odhodek. 

 
 

Društveni sklad 

 

Društveni sklad izkazuje: 

- ustanovno vlogo, 

- nerazporejeni presežek prihodkov. 

 

Društveni sklad predstavlja razliko med: 

- (večjo) vrednostjo sredstev skupaj z aktivnimi časovnimi razmejitvami ter 

vrednostjo dolgov skupaj s pasivnimi časovnimi razmejitvami in rezervacijami. 

 

Društveni sklad se spreminja zaradi: 

- povečanja in zmanjšanja na podlagi poslovnega izida, 

- prenehanja društva. 

 

 

Dolgovi 

 

Dolgovi so finančni in poslovni, kratkoročni in dolgoročni. 

 

Vsi dolgovi se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo z zneski iz ustreznih listin o 

njihovem nastanku, ki dokazujejo prejem denarnih sredstev ali poplačilo kakega 

poslovnega dolga, v primeru poslovnih dolgov pa v primeru dolgoročnih dolgov prejem 

praviloma opredmetenih osnovnih sredstev, v primeru kratkoročnih dolgov pa prejem 

kakega proizvoda ali storitve ali opravljeno delo oziroma obračunani strošek, odhodek ali 

delež v poslovnem izidu. 

 

Dolgoročni dolgovi se povečujejo za pripisane obresti ali zmanjšujejo za odplačane 

zneske in morebitne drugačne poravnave, če o tem obstaja sporazum z upnikom. 

Knjigovodska vrednost dolgoročnih dolgov je enaka njihovi izvirni vrednosti, zmanjšani 

za odplačila glavnice in prenose med kratkoročne dolgove, dokler se ne pojavi potreba 

po prevrednotenju dolgoročnih dolgov. 

 

Knjigovodska vrednost kratkoročnih dolgov je enaka njihovi izvirni vrednosti, popravljeni 

za njihova povečanja ali zmanjšanja skladno s sporazumi z upniki, dokler se ne pojavi 

potreba po njihovem prevrednotenju. 

 

Kratkoročne in dolgoročne obveznosti vseh vrst se v začetku izkazujejo z zneski, ki 

izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da upniki zahtevajo njihovo poplačilo. 

Obveznosti se kasneje povečujejo s pripisanimi donosi (obresti, druga nadomestila), za 

katere obstaja sporazum z upnikom. Obveznosti se zmanjšujejo za odplačane zneske in 

morebitne drugačne poravnave v dogovoru z upnikom. Dolgoročne obveznosti se 
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zmanjšujejo tudi za tisti del, ki bo moral biti poplačan v manj kot letu dni, kar se 

izkazuje med kratkoročnimi obveznostmi. 

 

 

Pripoznavanje  prihodkov 

 

Prihodki se pripoznajo, če je povečanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju 

povezano s povečanjem sredstva ali z zmanjšanjem dolga in je povečanje mogoče 

zanesljivo izmeriti.  

 

Prihodki se pripoznajo, ko se upravičeno pričakuje, da bodo vodili do prejemkov, če ti 

niso uresničeni že ob nastanku. 

 
 

Prihodki od dejavnosti 

 

Zajemajo zneske članarin, prostovoljnih prispevkov članov, dotacij iz fundacij oziroma 

ustanov, dotacij iz javnih fundacij in skladov, dotacij iz proračunskih in drugih javnih 

sredstev, donacij pravnih in fizičnih oseb, prihodkov od prodaje materiala, proizvodov, 

trgovskega blaga in storitev ter drugih prihodkov, doseženih z opravljanjem dejavnosti, 

ki se nanašajo na obračunsko obdobje.  

 

Prihodki od prodaje proizvodov trgovskega blaga in materiala se merijo na podlagi 

prodajnih cen, navedenih na fakturah in drugih listinah, zmanjšanih za popuste, 

odobrene ob prodaji ali kasneje, tudi zaradi zgodnejšega plačila. 

 

 

Finančni prihodki 

 

Finančni prihodki so prejete obresti od finančnih naložb in poslovnih terjatev, pozitivne 

tečajne razlike, prihodki od dividend in drugih deležev v dobičku, prihodki iz uskladitve in 

spremembe vrednosti, odpisi posojil društvu, dobički pri prodaji finančnih naložb in tudi 

drugi od naložbenih nepremičnin in prihodki iz prevrednotenja finančnih naložb. 

 

 

Drugi  prihodki 

 

Druge prihodke sestavljajo neobičajne postavke (denarne kazni in odškodnine ipd.). 

Pojavljajo se v dejansko nastalih zneskih. 

 

 

Pripoznavanje odhodkov 

 

Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju 

povezano z zmanjšanjem sredstva ali s povečanjem dolga in je to zmanjšanje mogoče 

zanesljivo izmeriti.  

 

 

Stroški storitev 

 

Zajemajo vrednosti v obračunskem obdobju opravljenih storitev drugih pravnih in fizičnih 

oseb, ki bremenijo poslovni izid v obdobju. 
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Stroški dela 

 

Zajemajo zneske plač, nadomestil plač, kolikor bremenijo društvo, dajatev v naravi, 

vrednosti daril in nagrad zaposlencem, prejemkov ali povračil, ki pripadajo zaposlencem 

na podlagi delovnega razmerja, ter dajatev, ki se obračunavajo od naštetih prejemkov in 

bremenijo društvo. 

 

 

Finančni odhodki 

 

Zajemajo zneske obresti, popravkov oziroma odpisov finančnih naložb in drugih 

finančnih odhodkov, ki bremenijo prihodke v obračunskem obdobju. 

 
 

Drugi odhodki 

 

Zajemajo zneske neobičajnih postavk, popisnih presežkov in dobičkov, nastalih pri 

prodaji opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev ter podobne 

postavke in zneske dajatev, razen tistih, ki sodijo med stroške dela ali se vračunavajo v 

nabavno (nakupno) vrednost pridobljenega materiala, storitev, blaga ter opredmetenih 

osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev. 

 

 

Davek od dohodkov pravnih oseb  

 

Je znesek obveznosti za plačilo tega davka, ki ga ugotovi društvo za obračunsko 

obdobje. 

 
 

Presežek prihodkov obračunskega obdobja 

 

Je razlika med (večjim) zneskom prihodkov in zneskom odhodkov v obračunskem 

obdobju, zmanjšana za obračunani davek od dohodkov pravnih oseb. 
 

 

Presežek odhodkov obračunskega obdobja 

 

Je razlika med (večjimi) odhodki in prihodki v obračunskem obdobju. 

 

Kritje odhodkov obravnavanega obračunskega odboja iz presežka prihodkov iz prejšnjih 

obračunskih obdobij. 

 

Zajema tisti znesek prihodkov iz prejšnjih obračunskih obdobij, ki ga društvo nameni za 

pokrivanje obravnavanega obračunskega obdobja. 

 

 

 

Atletska zveza Slovenije v letu 2020 razpolaga s sredstvi v znesku 642.771 EUR   

 

- SREDSTVA  

Najpomembnejše računovodske usmeritve in ugotovitve iz bilance stanja na dan 

30.09.2020 predstavljamo v nadaljevanju. 

 

- DOLGOROČNA SREDSTVA 
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Vrednost dolgoročnih sredstev na dan 30.09.2020 znaša 245.652 EUR in se je napram 

preteklemu letu zmanjšala za 9.500 EUR. To je  učinek med novo nabavo OS in med 

obračunano medletno amortizacijo. 

 

AZS ima med opredmetenimi sredstvi evidentirano zemljišče, ki pripada etažni lastnini v 

višini 28.998 EUR. Zgradba na Letališki cesti 33 v Ljubljani je bila ob nakupu vredna 

301.686 EUR . Vsako leto ji odpišemo za 9.051 EUR popravka vrednosti, tako, da ima 

konec leta 2019  še 212.365  EUR sedanje vrednosti, konec leta 2020 pa bo 203.314 

EUR.  

Vsa osnovna sredstva so na dan 31.12.2019 izkazana v nabavni vrednosti 468.644 EUR 

ter hkrati 199.191 EUR popravka vrednosti. Sedanja vrednost na 30.09.2020 znaša 

245.652 EUR. Atletska zveza Slovenije uporablja metodo enakomernega časovnega 

amortiziranja. Popravki vrednosti se obračunavajo posamično. Za osnovna sredstva 

nabavljena pred letom 2007 so se popravki v skupni vrednosti oblikovali in črpali iz 

dolgoročnih časovnih razmejitev (prej društveni sklad osnovnih sredstev), popravki bodo 

konec leta 2020 dosegli nabavno vrednost, tako da tega črpanja ne bo več.  

Atletska zveza Slovenije samostojno določi letne amortizacijske stopnje glede na dobo 

koristnosti opredmetenega osnovnega sredstva v skladu vsakokratnim pripoznanjem 

sredstva. Atletska zveza Slovenije obračunava amortizacijo in jo knjiži v breme stroškov 

ter jo prenese v skladu z opisanim načinom, ki smo ga zapisali pri opisu stroškov 

amortizacije med razlago izkaza poslovnega izida. Nabave neopredmetenih sredstev ter 

opredmetenih osnovnih sredstev povečajo vrednost v registru osnovnih sredstev. Popis 

opredmetenih osnovnih sredstev bomo izvršili ob zaključku leta 2020. Evidentirane ni 

bilo nobene odprodaje OS.   

 

- KRATKOROČNA SREDSTVA  

 

Zaloge 

Zaloge v znesku 10.236 EUR predstavljajo 100% športno opremo, le – ta pa se vrednoti 

po nabavni vrednosti. 

 

Terjatve do kupcev 

Atletska zveza Slovenije izkazuje 135.806 EUR skupnih terjatev. Del terjatev v višini 

53.626 EUR se nanaša na terjatve iz naslova podpisanih pogodb s FŠO, terjatve v višini 

66.214 EUR prikazujemo iz naslova podpisanih sponzorskih pogodb in terjatve do 

atletskih klubov in društev, znesek 15.966 EUR predstavlja terjatev do kupcev v tujini.  

 

Terjatev nimamo zavarovanih. 

 

Kratkoročne poslovne terjatve in kratkoročne finančne naložbe 

Kratkoročnih finančnih naložb Atletska zveza Slovenije nima. Med kratkoročne terjatve 

smo poleg že opisanih terjatev do kupcev zavedli manjše terjatve do članov, predujme 

ter terjatve iz naslova plačilnih kartic. 
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Denarna sredstva 

Na dan 30.09.2020 Atletska zveza Slovenije ne izkazuje denarja v blagajni. Na 

transakcijskih računih pri poslovnih bankah na dan 30.09.2020  predstavlja 242.497 EUR  

denarnih razpoložljivih sredstev. 

Atletska zveza Slovenije ima odprta poslovna računa pri NLB d.d. in pri Addiko Bank. 

 

Aktivne časovne razmejitve 

Med aktivnimi časovnimi razmejitvami so obeležene naslednje postavke: v naprej 

plačane in obračunan DDV od sponzorskih storitev, za katere smo že prejeli sredstva in 

izdali avansne račune; 

 

- VIRI SREDSTEV  

DRUŠTVENI SKLAD 

Društveni sklad 

 
31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

Društveni sklad v EUR 
 

216.203,91 185.342,81 251.559,31 298.836,90 346.268,42 

Nerazporejeni presežek 
prihodkov/odhodki 216.203,91 185.342,81 251.559,31 298.836,90 346.268,42 

 

Društveni sklad bi se na dan 30.09.2020 povečal za 129.278 EUR, kolikor znaša 

presežek prihodkov nad odhodki trenutnega leta in bi znašal 475.546,42 EUR 

 

DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 

- Dolgoročne finančne obveznosti  v višini 76.917 EUR 

 

Sestavljajo obveznosti iz naslova financiranja pri banki za nakup poslovne stavbe, 

katerega obroki se mesečno odplačujejo (zadnji datum zapadlosti v plačilo je 

30.11.2026), obrestna mera je 3 mesečni EURIBOR +2,75%, odplačuje se preko 

trajnika.  Kratkoročni del je knjižen na kontu kratkoročnih finančnih obveznosti. 

 

Zavarovanje kredita: kredit je zavarovan z zastavno pravico na nepremičnini. 

 

Kredit ni izpostavljen plačilnemu tveganju. 

 

- Dolgoročne poslovne obveznosti 

Dolgoročnih poslovnih obveznosti društvo ne izkazuje. 

 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 

Atletska zveza Slovenije med pomembnimi kratkoročnimi obveznostmi v višini 83.432 

EUR izkazuje : 

Poslovne obveznosti znašajo: 78.051 EUR 

 kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 28.411 EUR (vse obveznosti do 

dobaviteljev so redno, tekoče in na valuto poplačane) 

 2.060 EUR obveznosti za plačilo DDV-ja, (vse dajatve državi so sproti 

popolačane) 
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 47.580 EUR obveznosti do zaposlencev na AZS, (vsi delavci prejemajo redno 

izplačilo plače do 10. dne v mesecu za pretekli mesec) 

Finančne obveznosti znašajo: 5.381 EUR 

 5.381 EUR obveznosti za kratkoročni del kredita pri ADDICO bank za nakup 

nepremičnine (obroki in obresti iz naslova kredita se pogodbeno v valutnem roku 

odplačujejo preko trajnika) 

 

PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

Med pasivnimi časovnimi razmejitvami smo v skupnem znesku 6.875 EUR evidentirali 

znesek podpisane pogodbe z Zavodom za zaposlovanje po projektu zaposleni do 

upokojitve . 

 

 

 

ii. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 
 

Iz pregleda prihodkov in odhodkov, ki sta priložena v poročilu izhaja, da so skupni 

prihodki v letu 2019 znašali 1.031.601,23 EUR, ter v tekočem obdobju do 30.09.2020 

znašajo  635.325 EUR, kar predstavlja 57% izpolnitev plana, kljub 3 mesečni prepovedi 

treniranja in tekmovanj s strani ukrepov države zaradi COVID-19. 

Skupni odhodki v letu 2019 so znašali 980.545,70, v tekočem obdobju do 30.09.2020 pa 

znašajo 506.047 EUR. Atletska zveza je do 30.09.2020 ustvarila 129.278 EUR presežka 

prihodkov nad odhodki. Zaradi  statusa nepridobitne organizacije v načelu ni zavezana k 

plačilu davka na dohodek pravnih oseb, vendar je v delu pridobitne dejavnosti 

obdavčena, zato mesečno že plačuje akontacijo davka na dohodek pravnih oseb, ki pa se 

bo dokončno obračunala ob koncu poslovnega leta na 31.12.2020.   

Prihodki in odhodki Atletske zveze zadnjih petih let so se gibali v višinah, navedenih v 

spodnji tabeli. 

 

leto 2016  2017 2018 2019 30.09.2020 

prihodki v EUR 968.901,84  874.990,05 1.152.982,78 1.031.601,23 635.325,32 

odhodki v EUR 999.762,94  806.462,14 1.102.327,71 980.545,70 506.047,74 

presežek prihodkov v EUR    68.527,91 50.655,07 51.055,53 129.277,58 

presežek odhodkov v EUR  30.861,10    
 

    

 

1. PRIHODKI 

Prihodki so izkazani po virih financiranja do 30.09.2020 v skupnem znesku 635.325 EUR: 

 Članarine za leto 2020 znašajo 14.490 EUR,  prihodkov od organizacije koledarske 

borze 1.400 EUR , prihodki od vstopnin v znesku 2.759 EUR, fakturiranih 

priročnikov, startnine, služnost, najemnine, znašajo 812 EUR ;   

 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je že sofinanciralo programe v višini 

180.744 EUR.  Od Fundacije za financiranje športnih organizacij smo že prejeli 
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sredstva v višini 76.776 EUR. Iz naslova prejetih štipendij je ustvarjen znesek 

prihodkov v višini 1.132 EUR. 

 Med donacijami iz drugih fundacij, skladov in ustanov je zavedenih za 44.481 EUR 

prihodkov. Znesek je sestavljen iz nakazil Olimpijskega komiteja Slovenije, EAA, 

IAAF in OI Planica v višini 17.016 EUR ter znesek prejetih nakazil v višini 27.465 

EUR  po sklenjenih pogodbah s strani OKS za trenerja Umek in Predanič do 

31.05.2020 in od 01.06.2020 dalje za g Jagarinec. 

 V letu 2020 je  AZS  dobila  za 3.253 EUR bonusa od zavarovalnic. 

 Prihodke od sponzorstva in reklamiranja je AZS pridobila v višini 175.861 EUR , iz 

naslova  prodaje športne opreme 329 EUR , od oddajanja v najem 512 EUR  

(zaradi razmer v državi je najem poslovnega prostora začasno prekinjen). 

 Iz naslova drugih prihodkov  oproščenih prispevkov s strani države v obdobju 

epidemije od 13.03.-31.05.2020 je bilo prejetih za 12.250 EUR, ter oproščeni 

prispevki za starejše delavce v višini 379 EUR.  

 Finančni prihodki v skupnem znesku 11,20 EUR  so sestavljeni iz skupnih obresti  

pozitivnega stanja na transakcijskih računih  

 Drugi prihodki letos podpisanih pogodb NPŠŠ za 10 delavcev znašajo 116.011 EUR 

ter po pogodbi z Zavodom - Aktivni do upokojitve, v višini 4.125 EUR 

  

2. STROŠKI IN ODHODKI 

 

Atletska zveza Slovenije ima vzpostavljene računovodske evidence po načelu 

dvostavnega knjigovodstva, kjer se poslovni dogodki evidentirajo na ustrezne konte v 

skladu s predlaganim kontnim načrtom za SRS 33 – za društva in na ustrezna 

stroškovna mesta, ki zagotavljajo transparenten pregled poslovanja tudi za interne 

namene poslovanja. 

 

- STROŠKI MATERIALA 

 

Skupni stroški porabe materiala v letu 2020 znašajo 15.411 EUR . Stroški porabe 

materiala se nanašajo na porabo pisarniškega materiala, stroške časopisov in strokovne 

literature, stroške nabave športne opreme, stroške nabave diplom in medalj . Ves 

porabljen material je vrednoten po nabavni vrednosti prejeti od dobavitelja. Nabavna 

vrednost prodanega blaga znaša 282,80 EUR.   

 

- STROŠKI STORITEV  

 

Razčlenjeni stroški storitev so prikazani v spodnji tabeli. 

Stroški 2019 30.09.2020 

Stroški storitev pri opravljanju dejavnosti 190.974,04 € 86.885,24 € 

Stroški transportnih storitev 99.602,77 € 10.738,49 € 

Stroški vzdrževanja 19.497,68 € 9.905,82 € 
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Stroški najemnin 7.687,91 € 8.595,61 € 

Stroški povračila stroškov zaposlenih 3.577,45 € 2.604,40 € 

Pogodbena dela in avtorski honorarji 42.950,40 € 17.452,71 € 

Stroški zavarovalniških in bančnih storitev 12.952,67 € 7.840,84 € 

Stroški intelektualnih storitev 200.908,65 € 87.929,11 € 

Stroški reklame in reprezentance 46.046,19 € 21.285,40 € 

Druge storitve 54.007,96 € 6.801,25 € 

SKUPAJ 678.205,72 € 260.038,87€ 

 

Med stroški storitev  navajamo samo nekoliko večje stroške :  

 Med stroški storitev pri opravljanju dejavnosti sta dva večja stroška in sicer stroški 

bivanja v znesku 30.234,82 EUR  ter stroški priprav, vadnin, organizacije, 

trenersko delo v znesku 56.650,42 EUR , oba namenjena opravljanju osnovne 

dejavnosti zveze in skupno znašata 86.885,24 EUR.  

 Stroški transportnih storitev so znašali 10.738 EUR. Med njimi so vključene 

storitve PTT-ja, telekomunikacijske storitve in prevozne storitve s pripadajočimi 

stroški. V letu 2020 so prevozne storitve znašale kar  7.241 EUR oz. 67 % vseh 

transportnih stroškov.  

 Med intelektualnimi storitvami izstopajo stroški izvedbe meritev ter izobraževanj, 

ki znašajo 21.267 EUR, ter stroški pogodbenih sodelavcev v višini 43.058 EUR  . 

 Za reklamo, promocijo in podobno je AZS v obdobju do 30.09.2020 porabila 

21.285 EUR  ter za stroške iz naslova reprezentance v znesku 2.873 EUR.  

 Stroške drugih storitev predstavljajo stroški upravitelja ter ostali stroški pri 

vzdrževanju nepremičnine v skupnem znesku 6.801 EUR .   

 

- STROŠKI DELA  

 

Stroški dela so evidentirani in izplačani v skupni višini 175.250 EUR . Stroški dela 

vsebujejo seštevek postavk za bruto plače zaposlencev, prispevke na plače, regres za 

letni dopust ter povračila stroškov prevoza na delo ter prehrane med delom. V letu 2020 

je AZS poleg treh redno zaposlenih delavcev zaposlila še 10 delavcev po pogodbi NPŠŠ 

za obdobje 4ih let in tako imamo na dan 30.09.2020 zaposlenih 13 zaposlencev. Skupni 

strošek same bruto plače znaša 134.370 EUR in sicer za teh 10 delavcev s podpisanimi 

pogodbami NPŠŠ realno nimamo stroškov, saj v celoti AZS prejme vsa sredstva 

refundirana in sicer delno s strani pogodbenika MIZŠ ter razliko še s strani klubov. 

 

- AMORTIZACIJA IN DRUGI ODPISI VREDNOSTI 

Amortizacija bremeni rezultat AZS v višini sorazmernega dela 9ih mesecev 

vkalkuliranega dela amortizacije v višini 9.500 EUR . Amortizacija neopredmetenih 

sredstev je bila že amortizirana in ne izkazuje sedanje vrednosti 0 EUR , amortizacija 

zgradbe na letni ravni (12 mesecev) znaša 9.051 EUR in amortizacija opreme v višini 
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6.404 EUR znaša tudi za obdobje 12 mesecev. Natančen znesek obračunane amortizacije 

bo obračunan na dan 31.12.2020 

 

 

- DOTACIJE DRUGIM DRUŠTVOM  

V letu 2020 do 30.09. je AZS preusmerila za 84.095 EUR + 25.688 EUR nakazil iz 

naslova obrokov atletom in trenerjem nakazano neposredno na klube in društva. 

Atletska zveza ima v svojem temeljem aktu zapisano, da je ena od njenih poglavitnih 

dejavnosti zastopanje atletskih društev in klubov, kar rezultira tudi v prerazporeditvi 

dobljenih in danih sredstev.   

 

 

- DRUGI ODHODKI IZ DEJAVNOSTI  

Med drugimi odhodki iz dejavnosti je AZS evidentirala tudi za 282,80 EUR nabavne 

vrednosti prodanega blaga ter prevrednotovalne poslovne odhodke zaradi odpisa 

spornih, neizterljivih terjatev iz preteklih let (2016) zaradi nekaterih neaktivnih klubov in 

društev, le ta odpis je bil predstavljen na in sprejet s sklepom na seji UO . Negativne 

evrske izravnave znašajo 2,66 EUR;  

Sprememba odbitnega deleža se bo ugotavljala na osnovi prihodkov za celotno poslovno 

leto 2020 

 

 

- FINANČNI ODHODKI  

Finančni odhodki so v letu 2020 do 30.09.2020 znašali 1.610 EUR  in se v znesku 1.605 

EUR nanašajo obresti za bančni kredit, preostali  znesek 5 EUR pa so tečajne razlike. 

 

iii. FINANČNI NAČRT AZS 
 

 

Kot dodatek k izkazu poslovnega izida AZS v svoji evidenci vodi knjiženja tudi po 

stroškovnih mestih, iz katerega so razvidni različni programi športnikov. V začetku 

vsakega leta se pripravi plan dejavnosti za tekoče leto, ki ga sproti primerjamo z 

indeksom dejanske realizacije napram planu (finančni načrt) in ga tudi mesečno 

procentualno prikazujemo in poročamo vodstvu AZS. 

 

Finančni načrt AZS 2020 * R 1-12/2019 Plan 2020 R 1-9 2020 

P2020 
/ 

R2020 
   eur eur eur indeks 
 Prihodki skupaj: 1.031.601,23 1.123.448,32 635.325,32 57 

 sredstva MIZŠ*+Planica 433.707,98 458.028,00 183.859,40 40 
 sredstva FŠO* 162.849,63 146.658,33 76.776,08 52 
 OKS - RKŠ (Pogodba Umek, Predanič, 

Jagarinec) 46.618,88 36.000,00 27.464,96 76 
 sponzorstvo AZS 252.344,39 180.000,00 175.860,87 98 
 prihodki EA, IAAF, OKS, ABAF 74.258,10 40.000,00 13.901,00 35 
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Drugi 
prih.(ZATS,članarine,štartnine,štipend) 57.265,25 40.000,00 24.565,38 61 

 Prihodki od najemnin 2.637,00 512,23 512,23 100 
 Prihodki NPŠŠ+ZAVOD   210.000,00 120.135,64           57 

 
Prihodki COVID19+DONACIJE 1.920,00 12.249,76 12.249,76      100 

 1 Skupaj delovanje AZS: 229.123 437.000,00 265.964,32 61 
           

 1.1 Plače zaposlenih in pog.sodelavcev 160.207,00 118.000,00 69.196,79 59 
 1.11 Plače pogodbeni sodelavci projekt 

OKS (RKŠ)   36.000,00 24.602,88 68 
 1.12 Plače zaposlenih NPŠŠ   216.000,00 125.323,51 58 

 1.2 Potni stroški 7.238,14 5.000,00 1.649,50 33 
 1.3 Najemnine in vzdrževanje 19.304,76 18.000,00 10.817,98 60 
 1.4 Računovodstvo 16.942,99 17.000,00 13.538,20 80 
 1.5 Operativni stroški-telef,elektr 25.430,23 27.000,00 20.835,46 77 
 ogrev,varovanje,upravljanje         

           
 2 Programski odhodki za športnike in 

trenerje 224.600 225.000,00 108.858,62 48 
           

 

2.1 Pogodbe in priprave 183.908,45 185.000,00 
99.371 + 

(84.095*)  54 
*84.095 €             
(strošek 2019) 

2.2  Meritve in strokovna podpora 0,00 0,00 0,00   
 2.3 Gorski teki 40.691,34 40.000,00 9.487,42 24 

            

3 Sredstva za nastope športnikov 142.345 85.000,00 5.845,91 7 
           

 3.1 Članski nastopi 53.267,37 17.000,00 3.919,48 23 
 3.2 Mladinski nastopi 58.045,38 18.000,00 1.417,28 8 
 3.3 Reprezentančna oprema za nastope 22.032,73 45.000,00 509,15 1 
 3.4 Nagrade za dosežke športnikov 9.000,00 5.000,00 0,00 0 
           

 4 Tekmovanja, podpora klubom, prireditve in 
članstva 109.047 103.800,00 31.473,58 30 

           
 4.1 Delovanje v mednarodnih 

organizacijah 4.885,88 3.500,00 959,47 27 
 4.2 Podpora klubom in meritve 55.248,26 50.000,00 19.855,58 40 
 4.3 Medalje in priznanja 8.012,48 8.000,00 7.368,43 92 
 4.4 Mednarodna tekmovanja 24.400,00 25.000,00 0,00 0 
 4.5. Meddržavna srečanja 0,00 3.300,00 3.290,10 100 
 4.6 Kongres Atletske zveze Slovenije 16.500,21 14.000,00 0,00 0 
           

 5 Podpora sistemu 175.881 194.000,00 84.405,31 44 
 5.1 Upravni odbor 11.816,70 7.000,00 3.861,54 55 
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5.2 Strokovni svet 8.429,52 10.000,00 7.694,32 77 
 5.3 Antidoping 12.644,82 10.000,00 10.603,69 106 
 5.4 Tekmovalna komisija 10.695,04 10.000,00 8.089,67 81 
 5.5 ZATS 18.333,37 9.000,00 5.073,41 56 
 5.6 ZAS ( sodniki ) 11.347,42 10.000,00 1.101,34 11 
 5.7 ZAVS ( veterani ) 4.480,15 4.000,00 2.465,53 62 
 5.9 Otroška šolska atletika 9.528,92 7.000,00 7.691,18 110 
 5.11 Marketing in promocija + Liga 55.363,64 50.000,00 20.107,05 40 
 5.12 Poslovni klub 22.298,56 17.000,00 3.154,40 19 
 5.13 Investicije ( kredit, oprema, IT ) 10.942,38 15.000,00 5.111,49 34 
 5.14. 100-letnica (prireditve in knjiga)   45.000,00 9.451,69 21 
           
 6 Amortizacija 15.454,96 18.000,00 9.500,00        53 

 7 Rezervni sklad-oblikovane rezervacije 84.095,00 40.000,00   0 
 8 Likvidnostni sklad 0,00 20.000,00   0 
 STROŠKI SKUPAJ 980.545,70 1.122.800,00 506.047,74 45 
           
 Rezultat na zadnji dan obdobja 51.055,53 648 129.278   

 *Finančni načrt je prilagojen realnim ocenam tekem(državnih, mednarodnih) ter realni oceni 
sredstev pogodb. 
2.1.*letos že izplačano atletom 84.095,00 € (strošek 2019)     

 

 

iv. Sodila za razmejitev pridobitne dejavnosti 

 

i. Sodila za razmejitev pridobitne dejavnosti po SRS 

Atletska zveza Slovenije kot svojo pridobitno dejavnost opravlja samo tisto dejavnost, ki 

neposredno pripomore k opravljanju njene osnovne nepridobitne dejavnosti. V letu 2020 

se je kot pridobitna dejavnost Atletske zveze Slovenije štela prodaja blaga in prodaja 

storitev ter predvsem pridobivanje sponzorstva s strani večjih gospodarskih družb v 

Sloveniji. Kot pridobitne dejavnosti po SRS ne uvrščamo prihodkov od kotizacij in 

registracij, saj menimo, da spadajo k osnovni, nepridobitni dejavnosti društva.  

 

 

V Atletski zvezi vodimo stroškovna mesta po posameznih nalogah, vendar stroškovna 

mesta niso prednostno namenjena merjenju opravljanja pridobitne ali nepridobitne 

dejavnosti, zato odhodke v izkazu poslovnega izida merimo na sorazmeren način.  

V Atletski zvezi Slovenije smo v letu 2020 obdržali usmeritev, da finančnih in drugih 

odhodkov ne razmejujemo v zvezi s pridobitno dejavnostjo, saj menimo, da vsi ti 

prihodki nastanejo v povezavi z nepridobitno dejavnostjo. 
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ii. Sodila za razmejitev pridobitne dejavnosti po ZDDPO  

 

Med nepridobitne prihodke v davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb 

vštevamo članarine, prihodke od plačil trenerjev, ki so v svojem bistvu članarine,  

nakazila iz proračuna, dotacij skladov, ustanov in drugih sorodnih domačih ali 

mednarodnih ustanov ter vse sorodne, tipično nedavčne prihodke.. 

 

Vsa ostala obdavčitev ter izločitev nepridobitnih odhodkov bo ob koncu letu 2020 

merjena z takrat izračunanim odstotkom. AZS je v letu 2020 zavezana za plačilo davka 

na dohodek pravnih oseb. 

 

 

b) Zaključek računovodskega dela poročila 

Atletska zveza Slovenije je v letu 2007 prvič postala zavezana k revidiranju poslovnih 

izidov, po letih 2015, 2016 in 2017, ko AZS ni dosegala prometa, ki bi zahtevalo 

revidiranje poslovnih izidov, je v letu 2018 in 2019 ta prag zopet presegla, tako so bili le 

ti zopet revidirani. 

Pri vrednotenju postavk uporabljamo poleg Slovenskih računovodskih standardov, ki 

posebej veljajo za društva ter invalidske organizacije, tudi vse ostale splošne slovenske 

računovodske standarde. 

Vsi prihodki so se evidentirali takoj ob njihovem nastanku z upoštevanjem temeljnih 

pravil njihovega pripoznavanja, prav tako pa so se tako evidentirali tudi vsi nastali 

stroški in odhodki. Posebej natančno smo upoštevali davčna pravila v zvezi s pridobitno 

in nepridobitno dejavnostjo društva ter bomo temu primerno obračunali tako odbiten 

delež pri davku na dodano vrednost, kot davek na dohodek pravnih oseb. 

  

Od 01.02.2018 dalje poslovne knjige vodi računovodski servis Proevent d.o.o., Dunajska 

10, Ljubljana. 

 

 

Računovodsko poročilo pripravila: 

Snežana Lovrenčič 

                 

 

 

                                                                                           Ljubljana, 02.10.2020 

 

 

 

 

 

 


