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Z A P I S N I K: 

 

54. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je bila v torek, 8. marca 2016 

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

 

Prisotni: Roman Dobnikar (predsednik), dr. Marjan Hudej, Vladimir Kevo, Andrej Jeriček, 

Stane Rozman, Gabrijel Ambrožič, Janez Aljančič, Marjan Devetak, Bojan Pogorevc, Dušan 

Prezelj, Gregor Benčina, Jan Žumer 

 

Odsotni: dr. Boris Dular, Dušan Olaj, Željko Puljić, dr. Andrej Udovč, Marjan Štimec, Tomo 

Šarf 

 

Prisotni člani Nadzornega odbora Atletske zveze Slovenije: Darjo Pungartnik 

 

Zaposleni pisarne Atletske zveze Slovenije: Luka Steiner, Špela Hus, Katja Kustec, Zdravko 

Peternelj 

 

Ostali prisotni: Marina Zupančič (računovodstvo Zu-Ma), Leni Fafangel (Športna Unija 

Slovenije), Goran Sambt (Športna Unija Slovenije) 

 

Predsednik je ugotovil, da je prisotnih 12 članov Upravnega odbora Atletske zveze 

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

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

polovica članov Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije. 

 

Ad. 1 

Potrditev dnevnega reda 

 

Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev dnevnega reda 54. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije 

2. Potrditev zapisnikov 50., 51. korespondenčne, 52. korespondenčne in 53. 

korespondenčne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije 

3. Potrditev poslovnega poročila in finančni rezultat 2015 

4. Potrditev vsebinskega in finančnega plana dela za 2016 

5. Dokument »Atletika 2016« in podpis pogodb z atleti – obvestilo 

6. Prva regijska srečanja in projekt sodelovanja s klubi 

7. Komercialna dejavnost – obvestilo 

8. Projekt – Slovenska atletika, glasnik integritete slovenskega športa 

9. Sklep Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport glede NPŠŠ 

10. Kandidatura ETCH 2017, 2. liga 

11. Kadrovska ureditev pisarne Atletske zveze Slovenije 

12. Projekt IAAF Kids' Athletics – opravljene aktivnosti v letu 2015 in plan za leto 2016 

13. Komunikacijski načrt zveze za leto 2016 

14. Sistemi spremljanja stroškovnih mest in administriranje povezanih evidenc 

15. Prostori Atletske zveze Slovenije – opravljene aktivnosti – poročanje 

16. Atletski objekt Ljubljana – opravljene aktivnosti 

17. Statut in zapisnik Skupščine – opravljene aktivnosti in obravnava 

18. Zakon o športu – opravljene aktivnosti 

19. Pravilnik o prestopih – novela 



 

stran 2 od 14 
 

20. Informacija o Zboru Sveta atletov Slovenije 

21. Predstavitev – klub »Slovenija v gibanju« 

22. Razno   

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 245: 12 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 245: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje predlagani dnevni red 54. 

seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije. 

 

Ad. 2 

Potrditev zapisnikov 50., 51. korespondenčne, 52. korespondenčne in 53. 

korespondenčne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije 

 

B. Pogorevc je prosil, da se zavedejo njegove pripombe. R. Dobnikar je odgovoril, da bo 

usklajeno. Člani Upravnega odbora so bili zaprošeni, da dopolnitve in pripombe zapisnika, 

za katere želijo, da se zapišejo dobesedno, pošljejo tudi pisno. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 246: 11 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN. 

 

Sklep št. 246: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje zapisnik 50, 51. 

korespondenčne, 52. korespondenčne in 53. korespondenčne seje Upravnega odbora 

Atletske zveze Slovenije. 

 

Ad. 3 

Potrditev poslovnega poročila in finančni rezultat 2015 

 

L. Steiner je povedal, da je bilo članom posredovano veliko gradiva, vezanega na finančni 

rezultat v letu 2015. Veseli ga, da je zveza tretje zaporedno leto poslovala s presežkom 

prihodkov nad odhodki, ta znesek pa je letos znašal 2.270,59 EUR. Prihodkov je bilo 

1.230.641,43 EUR, odhodkov 1.228.370,84 EUR. 

 

M. Zupančič je povzela pojasnila k računovodskim izkazom za poslovno leto 2015.  

 

D. Prezelj se je zahvalil za poslano tabelo, ker je zanj to pregleden način. Meni, da je pravi 

kazalnik in eden glavnih virov financiranja kategorizacija. 

 

Predsednik je povedal, da se nam spreminja struktura financiranja. Na Fundaciji za šport 

in na pristojnem ministrstvu je denarna masa manjša. Poleg tega se v vrednotenjih ne 

upoštevajo več določeni pretekli uspehi posameznih atletov. Primerjalno nam zaradi dobro 

pripravljenih kandidatur še vedno gre dobro. 

 

L. Steiner je povedal, da smo v letu 2015 100 % realizirali vse projekte zadnjih dveh let, 

dodano pa smo za projekte za leto 2016 pridobili lastne vire financiranja do preostanka 

vrednosti projektov na RR in Z področjih. 

 

G. Benčina1 je povedal, da na računovodsko poročilo nima pripomb, ima pa komentar na 

vsebinsko poročilo, ker so zapisane posamezne neresnice. Meni, da je tabela, ki stroške 

                                                        
1 Zahtevek G. Benčine za korekcijo: 

»G. Benčina je povedal, računovodsko poročilo nima pripomb, da pa je vsebinski del letnega poročila 
zaradi navedb neresnic zavajujoč in netočen. V poročilu pogreša izpostavitev številnih pozitivnih stvari, ki so bile 
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razvršča po namenu, napačna. Povedal je, da tudi z izvzetjem kongresa je bilo v letu 2015 

12 % povečanje prihodkov. Prosi, da se te pripombe korektno zabeležijo. Kot primer je 

navedel dejstvo, da meritve ne morajo iti v prihodek, ampak za interni pregled smo jih 

umestili v plan, pri stroških pa ne, povedal je, da to smatra kot dinamično planiranje. Glede 

plana je izrazil mnenje, da se ni spreminjal, prišlo je do tehničnega popravka. Menil je, da 

ni res, da nagrade niso bile planirane. Tako se strinja, da se sprejme izkaz. Tabela je 

sumarno pravilna, ne strinja pa se s porazdelitvijo po stroškovnih mestih. Njegove 

pripombe ne bodo vplivale na bilanco, bojo pa na interno razdelitev in komentar. V poročilu 

manjka podatek, da smo se udeležili kongresa IAAF v Pekingu. G. Benčina je člane 

Upravnega odbora seznanil z odločitvijo, da se mu zdi primerno in korektno, da se bo 

vzdržal pri vseh glasovanjih, kar je na seji tudi storil.  
 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 247: 11 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN 

 

Sklep št. 247: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje poslovno poročilo in 

finančni izkaz za leto 2015. Gradiva so v pregled poslana tudi Nadzornemu odboru Atletske 

zveze Slovenije. 

 

Ad. 4 

Potrditev vsebinskega in finančnega plana dela za 2016 

 

L. Steiner je podal povzetek letnega delovnega načrta Atletske zveze Slovenije, ki je bil 

poslan kot del gradiva za sejo. Ta pričakuje 1.070.000 EUR na prihodkovni strani in 

1.068.000 EUR na odhodkovni strani, kar planira minimalen presežek prihodkov nad 

odhodki za delovanje zveze v letu 2016. Numerična tabela je skladna z vsebinsko 

obrazložitvijo v dokumentu. Glavni poudarki se nanašajo na delovanje zveze, sredstva za 

priprave športnikov in sredstva za nastope športnikov. Novonastali likvidnostni sklad je 

prvi korak zveze, da se sistemsko in uspešno loti likvidnostnega stanja ob koncu leta, ki bi 

ga bilo smotrno urediti že leta nazaj, kar je tudi skladno s priporočili računovodstva. 

 

Predsednik je pojasnil, da prihodke sestavljajo sredstva Ministrstva za izobraževanje, 

znanost in šport, Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, redno 

sponzorstvo, prihodki mednarodnih organizacij in članarine. Plan predvideva prihodke v 

višini 1.070.000 EUR. Zaveda se, da je potrebno na odhodkovni strani ustrezno planirati 

stroške. Dodal je, da se od vseh združenj in komisij, ki imajo povečan proračun za 

delovanje, pričakuje več vsebinskega dela.  

                                                        
dosežene v letu 2015. Povedal je, da je bilo tudi z izvzetjem kongresa v letu 2015, doseženo realno povečanje 
prihodkov za 12 % povečanje prihodkov in to največ na račun sponzorskih prihodkov. 

Meni, da je tabela, ki stroške razvršča po namenu, napačna, posledično pa so napačni številni komentarji 
v poročilu. Za primer je navedel meritve OKS, ki so bili v želji po transparentni porabi kot prihodki in odhodki 
umeščeni v planu, njihova realizacija pa, kljubtemu da je bila opredeljena v pogodbah z atleti ni zajeta v poročilu. 
Poudaril je, da se plan z izjemo tehnične korekcije zaradi drugačnega zajetja prihodkov ( 80.000 eur več ) in 
odhodkov ( 80.000 eur več )za EA kongres, ni spremenil.  Prav tako je povedal, da ni resnična navedba, da 
nagrade atltom niso bile planirane. Prosi da se izpostavljene in v pisnem dokumentu posredovane pripombe 
koreknto zabeležijo. 

Njegove pripombe sicer ne bodo vplivale na končni finančni rezultat, ki je bil tako kot leta 2013 in 2014 
tudi v letu 2015 pozitiven, imajo pa pravilne knjižbe velik pomen za vsebinski del letnega poročila. Ob tem mu je 
žal, da v letnem poročilu ni zasledil informacije o IAAF volilnem kongresu v Pekingu, ki sta se ga udeležila dva 
slovenska delegata in bo močno vplival na prihodnost svetovne in slovenske atletike. 

G. Benčina je člane Upravnega odbora seznanil z odločitvijo, da se bo zaradi korektnosti do izvoljenih 
članov UO, vzdržal pri vseh prihodnjih glasovanjih, kar je na seji tudi storil.« 
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D. Prezelj je povedal, da so včasih plan sprejemali kasneje, ker smo čakali na odločbe 

Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Fundacije za financiranje športnih 

organizacij v Republiki Sloveniji, ko smo nato točno vedeli s čim razpolagamo. Smotrna se 

mu zdi ideja, da bi za merilo po potrebi rebalansa vzeli stanje, ko presežemo vrednost 

rezervnega sklada. 

 

Predsednik je dodal, da se je prvi obrok pogodb letos izplačal več mesecev prej kot pa 

lansko leto.  

 

J. Žumer je mnenja, da bi bilo dobro, če bi zveza sledila cilju, da bi bil prvi obrok pogodb 

izplačan že decembra. 

 

M. Zupančič je opozorila, da je to lahko velik problem z vidika dohodnine in je na koncu 

lahko več škode kot koristi. To so naredili v preteklosti že storili, nato pa je to nakazilo 

predstavljalo velik problem glede dohodnine. Leta ne smemo preskočiti. J. Žumer razume, 

da je to težko izvedljivo. 

 

G. Ambrožič je mnenja, da je na planu potrebno začeti delati čim prej. Prav tako meni, da 

mora ta plan biti čim prej potrjen. Okvirne številke so nam poznane, nato pa je vedno 

mogoč rebalans po prvem kvartalu. Predlaga, da bi bil sestavni del poročila tudi plan 

delovanja komisij. Predlagal je, da se vsa tekmovanja naredijo na višjem, kvalitetnejšem 

nivoju, kot celosten dogodek. Meddržavno srečanje je pristojnost Tekmovalne komisije.  

 

G. Benčina2 je podal dobronamerne pripombe na plan 2016. Tudi če izvzame kongres na 

Bledu so planirani prihodki s strani Fundacije za financiranje športnih organizacij v 

Republiki Sloveniji nižji za 20 %, kar se mu zdi preveč konzervativno. Vprašal je, kakšne 

investicije si planirane v letu 2016. Podal je mnenje, da je amortizacija po njegovi oceni 

prenizka, glede na pridobitev informacijskega sistem, ki se amortizira več, kot pa se 

amortizira stavba. Zanima ga kakšen je namen likvidnostnega sklada. 

 

L. Steiner je razložil, da so investicije ostale v planu zaradi sklepa Upravnega odbora, ki 

predvideva novo zadolževanje zaradi nakupa preostanka poslovnih prostorov Atletske 

zveze Slovenije. Planirani prihodki so zmanjšani zaradi dejstva, da je bil plan 2015 višji 

zaradi podaljšanja možnosti za realizacijo uspešno prijavljenih projektov iz leta 2014 v letu 

2015. 

 

M. Zupančič je povedala, da je potrebno razlikovati med prilivi in prihodki (npr. kredit). Z 

Atletsko zvezo Slovenije sodeluje že 12 let in še nikoli se ni zgodilo, da ne bi potrebovali 

rezerve. Gre za praktično realno tabelo. G. Benčina je ponovil, da je amortizacije je 

prenizka. M. Zupančič je odgovorila, da je natančno izračunana in točna.  

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 248: 11 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN 

 

                                                        
2 Zahtevek G. Benčine za korekcijo: 

G. Benčina je dobronamerno podal pripombe na plan 2016. Tudi če izvzame kongres na Bledu in 
primerja plan z doseženim v letu 2015 so planirani prihodki nižji, še posebej je izpostavil prihodke s strani 
Fundacije, ko so kar  za 20% nižji, kar se mu zdi preveč konzervativno. 

Vprašal je, katere investicije so planirane v letu 2016 in  podal mnenje, da je planirana amortizacija po 
njegovi oceni prenizka. Izpostavil je nesmiselnost planiranja likvidnostnega sklada, saj bo likvidnostno rezervo, 
ob tem ko je bilo v letu 2015  v celoti vrnjeno bančno posojilo  predstavljavljala že amortizacija. Tako kot 
minulo leto pa podpira opredelitev rezervnega sklada. 
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Sklep št. 248: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje vsebinski in finančni plan 

dela za leto 2016. Gradiva so v pregled poslana tudi Nadzornemu odboru Atletske zveze 

Slovenije. 

 

17:53 – odhod M. Zupančič 

 

Ad. 5 

Dokument »Atletika 2016« in podpis pogodb z atleti – obvestilo 

 

V. Kevo je predstavil dokument strokovne dejavnosti »Atletika 2016«. Povedal je, da je 

dokument je sestavljen iz dveh delov, sistema finančne podpore atletov in meril za nastope 

za sezono 2016. Dokument je pripravil Strokovni svet in je usklajen s Svetom atletov 

Slovenije, ki so tvorno sodelovali pri formiranju dokumenta. Finančno bo zveza podpirala 

najmanj 90 atletov (vrhunska, internacionalna, vmesna, mladinska in nacionalna 

selekcija). Prvi obrok pogodb je že bil izplačan, vmesni selekciji je bil izplačana že celotna 

vrednost pogodbenega zneska. V letošnjem letu se je pričel proces pomlajevanja, ki se bo 

nadaljeval tudi v prihodnje. Dodal je še, da zveza ni spreminjala norm, ki sta jih določila 

IAAF in EA. 

 

R. Dobnikar povedal, da ga veseli uspešno kreiranje dokumenta in da so bili odzivi dobri. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 249: 11 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN 

 

Sklep št. 249: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je ponovno seznanil z vsebino 

in ključnimi usmeritvami, ki jih določa dokument »Atletika 2016«. 

 

Ad. 6 

Prva regijska srečanja in projekt sodelovanja s klubi 

 

S. Rozman je kot mandatar občasnega delovnega telesa za sodelovanje s članstvom 

povedal, da je delovno telo razmišljalo o možnosti vsaj štirih srečanj s članstvom na letni 

ravni. V tem trenutku na zvezi prihaja do veliko sprememb (nov predsednik zveze, nov 

predsednik Strokovnega sveta), prav tako pa je v javni razpravi tudi predlog novele Statuta 

zveze. Naslednji teden bosta dve srečanji s skupi, eno v Domžalah in drugo v Celju. 

 

L. Steiner je člane Upravnega odbora opozoril še na gradivo o predlogu reforma članstva, 

ki aktivno upošteva dejstvo, da se z atletiko v Sloveniji ukvarja veliko ljudi. Člane prosi za 

prebiranje in komentar. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 250: 11 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN 

 

Sklep št. 250: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil z osnutkoma 

projektov sodelovanja s klubi (»klubska pisarna«), organizacijo prvih regijskih srečanj in 

napovedjo reforme sistema članstva v zvezi. 

 

Ad. 7 

Komercialna dejavnost – obvestilo 
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Predsednik je povedal, da pisarna z direktorjem na čelu neprenehoma deluje na povečanju 

komercialnih dejavnosti zveze. Zavedati se moramo, da moramo dandanes ponuditi veliko 

vsebine, saj sponzorji ne dajejo več denarja zvezi, ampak namensko za vsebinske projekte. 

 

L. Steiner je dodal, da smo oddali vsebinsko konkretne ponudbe in da ga vsako podaljšano 

in novo pridobljeno sponzorstvo zelo veseli, saj gre za pomemben prispevek k slovenski 

atletiki. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 251: 11 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN 

 

Sklep št. 251: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil z načrtom glede 

komercialnih aktivnosti zveze. O komercialnih aktivnostih bo Upravni odbor prejemal redna 

poročila. 

 

Ad. 8 

Projekt – Slovenska atletika, glasnik integritete slovenskega športa 

 

L. Steiner je povedal, da vsakemu komercialnemu partnerju želimo ponuditi možnost za 

vsebinsko in dolgoletno sodelovanje. V imenu Atletske zveze Slovenije se zahvaljuje K. 

Krasko, ki je podala idejo za projekt povezovanja integritete in slovenskega športa. S 

projektom želimo poudariti, da je atletika šport, v katerega lahko verjamemo, gre za 

vsebinski in ne samo formalni odziv na nezavidljiv položaj, v katerem se nahaja naš šport. 

S tem projektom zato našemu športu povečujemo ugled in vrednost. Projekt ima dva dela, 

vsebinski in izvedbeni načrt. Projekt lahko Atletski zvezi Slovenije prinese stabilnost in 

pozitivne sinergije, zato je vredno temu projektu posvetiti vso pozornost. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 252: 11 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN 

 

Sklep št. 252: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s projektom 

»Slovenska atletika, glasnik integritete slovenskega športa« in podpira njegovo izvedbo. 

 

Ad. 9 

Sklep Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport glede NPŠŠ 

 

L. Steiner je člane seznanil, da je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport zvezi 

poslalo sklep o sofinanciranju plač strokovnim sodelavcem v programih nacionalnih 

panožnih športnih šol, ki je bil poslan kot del gradiva za sejo. 

 

V. Kevo je dodal, da je Strokovni svet pripravil prioritetni vrstni red kandidatov na podlagi 

objektiviziranega gradiva za odločanje, ki ga je kvalitetno pripravila pisarna. Gradivo je 

upoštevalo kvalitativne, kvantitativne in opisna merila za določanje vrstnega reda, ki 

upoštevajo izhodišča iz razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Število 

dodeljenih kvot se je zmanjšalo z deset na osem mest, kar je velika škoda. Zveza je temu 

nasprotovala na vseh pristojnih delovnih telesih, tudi na Strokovnem svetu za tekmovalni 

šport, svojo odločitev je tudi utemeljila. Dejstvo je, da je bila zveza na seji Strokovnega 

sveta za tekmovalni šport pri Olimpijskemu komiteju Slovenije postavljena pred dejstvo 

glede delitve kvot. Gre za premik h kolektivnim športom, ki ni ne argumentiran, ne 

pojasnjen. Žal iz preteklega obdobja razpisa ni bilo določenih kriterijev odločanja in 

spremljanja, ki bi bistveno pripomogli k argumentaciji zveze. Po končanem procesu 

odločanja sta, glede na zadnje stanje, izpadla trenerja iz Slovenske Bistrice in Postojne. 
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Poudarja, da je bila odločitev sprejeta na podlagi kvalitetnega gradiva, ki razpisne kriterije 

in cilje zveze objektivizira. 

 

L. Steiner je člane seznanil s prejeto pritožbo A. Pahorja. Člane je seznanil, da mora pisarna 

pri ravnanju slediti veljavnim aktom Atletske zveze Slovenije, v vsebinskem in v 

postopkovnem delu. V tem primeru pa je zveza upoštevala še navodila Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport, ki je nosilec razpisa. Iz dokumentacije Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport je mogoče razbrati tudi dejstvo, da je prioritetni vrstni red 

zveze le eden izmed treh kriterijev za odločanje, ministrstvo pa je nato dodalo še druge 

kriterije. 

 

Upravni odbor je izrazil željo, da bi bila navodila pristojnega ministrstva, kljub izjemnemu 

prizadevanju strokovne sodelavke, ki dela na ministrstvu, bolj celovita, kar bi bilo 

pomembno tako za zveze kot za individualne prijavitelje. Zveza je nosilca razpisa o pritožbi 

obvestila. 

 

Upravni odbor je ugotovil, da je A. Pahor priložil dolgoročni plan nacionalnih panožnih 

športnih šol v okviru Atletske zveze Slovenije 2012 – 2020. Dokumenta ni najti v arhivih 

Atletske zveze Slovenije. Dokument ne govori o kriterijih za odločanje, opredeljeni cilji pa 

niso bili realizirani, kar pomeni, da je bilo potrebno pripraviti ustrezen dokument. Atletska 

zveza Slovenije je skladno z navedenim pripravila dolgoročno strategijo delovanja 

programa, ki je skladna z razpisom, drugimi kriteriji odločanja, iz tega izhajajočega 

dejanskega stanja in sklepi pristojnih organov in delovnih teles. Zaradi pomanjkljive ali 

drugače nepopolne dokumentacije si zveza ne sme privoščiti tveganja izgube niti ene 

kvote. 

 

Iz priloženih zapisnikov ni razvidno, zaposlitve katerih oseb in na podlagi kakšnih kriterijev 

so bile na upoštevnih sejah obravnavane. Člani Upravnega odbora so po ponovnem 

pregledu gradiv za odločanje in pritožbenih dokumentov potrdili postopek odločanja na 

zvezi, pritožba glede izbora in postopka obveščanja pa bo predana nosilcu razpisa, tj. 

pristojnemu ministrstvu. 

 

Vsi prisotni so izrazili strinjanje z dejstvom, da je šlo za izjemno zahteven postopek, saj se 

odloča tudi o zaposlitvah posameznikov, ob zmanjšanem številu mest pa je ta odločitev 

posebej neprijetna. Predsednik Dobnikar je dodal, da se je potrebno zavedati, da se svet 

spreminja, za uspešno delo v dolgoročnem obdobju pa se bo potrebno korektno odzvati in 

prestati tudi neprijetne spremembe.  

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 253: 10 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽAN 

 

Sklep št. 253: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s sklepom 

Ministrstva za izobraževanje znanost in šport glede razpisa NPŠŠ.  

 

Upravni odbor se je seznanil in obravnaval pritožbo gospoda Andraža Pahorja glede razpisa 

NPŠŠ. Upravni odbor ponovno potrjuje postopek in kriterije v delu, ki se nanaša na 

odločanje v okviru Atletske zveze Slovenije in pritožbo zavrača. Pritožnika glede ostalega 

napotuje na pristojno ministrstvo, ki je nosilec predmetnega razpisa. 

  

Ad. 10 

Kandidatura ETCH 2017, 2. liga 
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M. Hudej je povedal, da je zveza leta 2014 že kandidirala za organizacijo tekmovanja v 

letu 2015, a s kandidaturo žal niso bili uspešni, EA odločitve ni argumentiral. To 

tekmovanje je Velenje dvakrat že gostilo, v letih 1995 in 2003. Že zdaj se začenjajo 

postopki za organizacijo v letu 2017, ki pa so zahtevni in dolgotrajni, sledilo se bo 

postopkom, ki jih za razpis predvideva EA.  

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 254: 11 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN 

 

Sklep št. 254: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil z dejstvi in potrjuje 

predlagano kandidaturo Atletske zveze Slovenije, Atletskega kluba Velenje in mesta 

Velenje za Evropski pokala državnih reprezentanc (ETCH) 2017, 2. liga. Organizacijski 

partnerji pripravijo skupno kandidaturo za projekt, ki bo predstavljena Upravnemu odboru. 

 

Ad. 11 

Kadrovska ureditev pisarne Atletske zveze Slovenije 

 

R. Dobnikar je članom povedal, da kadri v pisarni delajo dobro in veliko, vendar ob 

preobremenjenosti pridejo na površje tudi težave tovrstnega delovanja. Spoznava delo 

predsednika Strokovnega sveta in pisarne, s katero je opravil tudi sestanek. Z direktorjem 

bo pripravil optimizacijo delovanja na novih projektih, ki bo predstavljen na eni izmed 

prihodnjih sej. Pogodba z direktorjem bo individualna pogodba do 20. septembra 2016 za 

delovno mesto v.d. direktorja. Po pogovoru z L. Steinerjem je bil seznanjen z njegovo 

željo, da si v prihodnje profesionalni izziv poišče v drugi sredini. Statut zveze določa 

mandat direktorja v trajanju štirih let, zato bo do 20. septembra 2016 vršilec dolžnosti. Ta 

rešitev vključuje nemoteno izvedbo olimpijskega leta. L. Steiner je povedal, da ga 

delovanje v atletiki veseli in ga ne jemlje samo kot službo. Za njim sta dve in pol težki leti, 

kjer se je marsikaj v slovenski atletiki zgodilo prvič. Meni, da je R. Dobnikar s svojim 

pristopom za slovensko atletiko v pričetku svojega mandata naredil veliko dobrih potez, s 

smelim delom lahko uspešno deluje tudi v prihodnje. Zadnja tri leta so bila za slovensko 

atletiko zahtevna in meni, da lahko nekdo drug na tem mestu deluje lažje. Cilj je, da opravi 

kakovostno primopredajo, katere sam ni bil deležen. V okviru zveze je deloval po svojih 

najboljših močeh, vendar da si v prihodnje želi drugih profesionalnih izzivov. 

 

L. Steiner je člane seznanil še s pogodbo o poslovnem sodelovanju s Primožem Kozmusom. 

Pogodba je sklenjena za čas mandata predsednika Dobnikarja, torej do 15. januarja 2017. 

Dodal je, da je njegova pogodba za mesto direktorja pogodba o zaposlitvi za določen čas, 

z enomesečnim odpovednim rokom brez odpravnine.  

 

J. Aljančič je člane opozoril na količino dela in kvaliteto pripravljenega gradiva za to sejo.  

 

L. Steiner je dodal, da osebni napadi škodujejo predvsem ugledu atletike, sam se na 

neresnične navedbe glede njega osebno, ne namerama odzivati, saj slovenska atletika 

potrebuje mirnost za dobro delovanje. Vedno bo sledil trendu atletike. Slovenska atletika 

potrebuje spremembe, za katere je potrebno veliko delati, sprejeti pa bo potrebno tudi 

številne zahtevne, včasih tudi neprijeten odločitve. Za uspeh se bomo o teh spremembah 

morali odkrito pogovarjati in pokazati sposobnost doseganja kompromisa. Posvetiti se 

moramo atletiki, znotraj tega pa bistvenim in najbolj zahtevnim in nujnim vprašanjem, 

manj pa tematiki, kjer je rešitev ponujena in jasna. 
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G. Benčina3 je povedal, da je bilo v zadnjih petih mesecih je bilo res narejeno velikega. 

Tudi on kot predsednik ob nastopu svojega mandata ni bil deležen primopredaje. Bonitete 

in prihodki, kljub drugače opravljenem delu, ki je bilo boljše od prejšnjega direktorja, niso 

bile primerljive z njegovimi ampak nižje. L. Steiner je na zvezo prišel kot ljubitelj atletike, 

ki je imel za seboj že marsikateri uspešni projekt, pristal je na ca. 60 % plače bivšega 

direktorja. Kasneje je bil dodan variabilni del, kateremu se je L. Steiner novembra 2015 

odpovedal. Glede na odgovornost in obseg bi moral direktor imeti večje prihodke.  

 

Odhod J. Aljančič 20:14. 

 

R. Dobnikar je poudaril, da meni, da je L. Steiner je prava oseba za to delo in delovno 

mesto. Člane je prosil za mandat, da sklene pogodbo z L. Steinerjem sam, člane pa bo 

seznanil z elementi pogodbe. L. Steiner je na tej točki člane prosil, da se osredotoči na 

vsebinsko pomembne točkah. 

 

M. Hudej se je strinjal, da se zadevo umirimo in poudari, kar je bilo dobrega. Glede L. 

Steinerja je izrazil prepričanje, da ima atletiko rad. Obdobje opravljanja koordinativnih 

vlog na zvezi je bilo poslovno in drugače zahtevno, skupaj z vsemi obtožbami. Prišlo je do 

točke, ko je presodil, da je vse dogajanje preseglo normalne meje, zato meni, da moramo 

spoštovati njegovo željo.  

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 255: 10 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 255: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil z aktivnostmi in 

napovedjo optimizacije razdelitve nalog v pisarni. 

 

Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s sklenitvijo pogodbe o poslovnem 

sodelovanju s Primožem Kozmusom, ki bo z zvezo sodeloval na področju spremljanja 

selekcij atletov, ekspertnega team-a, na projektih ambasadorstva ter ostalih komercialnih 

in projektnih aktivnostih.  

 

Upravni odbor imenuje Luko Steinerja za Direktorja za čas od 20. marca do 20. septembra 

2016, kot v.d.. Za čas trajanja se sklene individualna pogodba o zaposlitvi, ki se podaljša 

pod pogoji, katere dogovori predsednik. Odpovedni rok je en (1) mesec dni. 

 

Odhod G. Benčina 20:25. 

 

Ad. 12 

                                                        
3 Zahtevek G. Benčine za korekcijo: 

»G. Benčina je povedal, da je bilo v zadnjih petih mesecih je narejeno veliko za umiritev razmer, pozitivni 
finančni rezultat in rast prihodkov v letu 2015 pa je rezultat dobrega dela na tem področju do meseca oktobra, 
saj je bilo tekom leta dogovorjeno sodelovanje z več kot 15 sponzorji.  Izpostavil je pomembnost primopredaje 
ob menjavi direktorja in predsednika, ter izpostavil, da ob prevzemanju fukncije predsednika žal ni bil delelžen 
korektne primopredaje. Po predstavitvi pogojev za direktorja zveze je menil, da je delo direktorja AZS zahtevno 
in da je potrebno direktorja za opravljeno delo korektno nagraditi. Predstavil je zgodovinska dejstva ob zamenjavi 
prejšnjega direktorja in prihodu L.Steinerja na zvezo. L. Steiner je na zvezo prišel kot ljubitelj atletike, ki je imel 
za seboj že marsikateri uspešni projekt, pristal je na ca. 60 % plače bivšega direktorja. Ob imenovanju za 
direktorja, je bil dodan variabilni del. plače, ki je bil odvisen od uspešnosti pridobivanja sponzorskih prihodkov 
in  kateremu se je L. Steiner novembra 2015 odpovedal. Sedaj se direktorju, kateremu člani UO priznavajo dobro 
delo ponovno določa nizka plača, s tem pa se postavlja vprašanje motiviranosti.“ 
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Projekt IAAF Kids' Athletics – opravljene aktivnosti v letu 2015 in plan za leto 

2016 

 

Z. Peternelj je predstavil projekt Kids' Athletics. V začetku leta 2015 sta projekt pripravila 

z B. Bradeškom. Projekt se ukvarja s sistemsko vadbo otrok do 10 leta. Projekt je uspešno 

kandidiral na IAAF, za obdobje štirih let. Poleg finančne pomoči je zveze prejela tudi 10 

kosov opreme za izvajanje vadbe. Pri projektu sodeluje usposobljen strokovni kader. 

Projekt je bil predstavljen na kolegiju pisarne, nato še na Strokovnem svetu in Upravnem 

odboru. Aprila je potekalo usposabljanje za koordinatorje. Cilj projekta je en koordinator 

na regijo in kvota 50 % koordinatork ženskega spola. Na terenu je trenutno 13 kompletov 

za 19 ljudi, en komplet ostaja na zvezi za predstavitvene dogodke. Z. Peternelj je 

predsednika Strokovnega sveta vprašal kam bo ta projekt umeščen v programu 

Strokovnega sveta in kakšna je vloga člana Strokovnega sveta, zadolženega za Otroško 

atletiko. 

 

V. Kevo je podal mnenje, da je bilo glede na število kompletov in koordinatorjev malo 

predstavitev. Ne ve, kam bi ga umestil, projekt podpira in upa, da se bo nadaljeval, a 

nabava toliko kompletov kot je bilo želeno, je pristojnost zveze in Upravnega odbora ter 

ne Strokovnega sveta. Član Strokovnega sveta, ki je zadolžen za Otroško atletiko bo 

zadolžen za operativo in spremljanje potenciala projekta. Umestitev novega člana v 

Strokovni svet bo dodatna podpora koordinatorjema projekta, in kaže na pomen področja. 

 

Z. Peternelj je povedal, da ne vemo, kam naj projekt umestimo. Razen 19 usposobljenih 

koordinatorjev tudi klubi delujejo kot so se navadili.  

 

R. Dobnikar je povedal, da je projektu povečal proračun, a da zato pričakuje več vsebine 

na projektu. 

 

A. Jeriček je dodal, da gre za pomemben segment slovenske atletike. 

 

L. Steiner je poudaril, da projekt v okviru IAAF obstaja že od leta 2001. Atletska zveza 

Slovenije je projekt potrdila leta 2014 in se nanj tudi prijavila, je tudi sam projekt in 

sodelavca Peternelja podprl pri projektu. Projekt si želijo tudi v okoljih, kjer ga trenutno ni 

in da bodo pokrite tudi sive lise. Podpora pri projektu je več kot samo finančna. Dodal je, 

da če se o projektu ne pogovarjamo in ga v sodelovanju vseh deležnikov ne izvajamo in 

razvijamo, je projekt brez vrednosti. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 256: 10 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 256: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil z aktivnostmi 

projekta IAAF Kids' Athletics v letu 2015. Načrt aktivnosti za leto 2016 bo predstavljen na 

naslednji seji. 

 

Ad. 13 

Komunikacijski načrt zveze za leto 2016 

 

K. Kustec je člane seznanila z informacijo, da je v pripravi komunikacijski načrt, ki je novost 

in bo začrtalo delovanje zveze vnaprej. Načrt je zastavljen v tri dele. Pokriva vse organe, 

druženja in delovna telesa. Cilj je povečana obveščanje in ozaveščenost o najboljših atletih 

in obveščanje klubov o dogajanju ter tekmovanjih. 
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G. Ambrožič je poudaril, da je ključnega pomena uvedba »miks cone«, nujna pa je tudi 

boljša ozaveščenost medijev. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 257: 10 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 257: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil z izhodišči 

komunikacijskega načrta zveze za leto 2016. Komunikacijski načrt bo predstavljen na 

naslednji seji. 

 

Ad. 14 

Sistemi spremljanja stroškovnih mest in administriranje povezanih evidenc 

 

L. Steiner je povedal, da je v sistem stroškovnih mest v zadnjih dveh letih bilo vloženega 

veliko napora in da je trenutna verzija operativno zelo dobra. 

 

Š. Hus je podala obrazložitev, da gre za kontrolo sistema poslovanja, kjer so stroški deljeni 

glede na namen. Povedala je, da sistem administracije poteka skladno z do sedaj 

uveljavljeno prakso, ki je še nadgrajena. Ciklon kot program za spremljanje realizacije 

proračuna po postavki prispeva k preglednosti delovanja, saj vsak račun potrjujejo najmanj 

tri osebe, začenši z vsebinskim nosilcem stroškovnega mesta, v zadnji fazi pa ga potrjujeta 

še direktor in predsednik. Vsak izmed potrjevalcev ima možnost zavrnitve računa in 

zahteve po dodatni obrazložitvi. Sistem je ustrezen, deluje pa le ob aktivnem sodelovanju 

vseh podpisnikov v sistemu ter ob izpolnjenih tehničnih predpostavkah. Pojasnjen je bil 

tudi sistem urejanja ostalih evidenc, tudi pošte in prejetih dokumentov. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 258: 10 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 258: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s sistemi spremljanja 

stroškovnih mesta in administriranja povezanih evidenc.  

 

Ad. 15 

Prostori Atletske zveze Slovenije – opravljene aktivnosti 

 

L. Steiner je člane Upravnega odbora seznanil z informacijo, da bo pogodba o najemu 

prostorov v kratkem sklenjena, po enem mesecu najema pa bo realiziran tudi sklep 

Upravnega odbora o nakupu preostanka prostorov. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 259: 10 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 259: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije 

 

Ad. 16 

Atletski objekt Ljubljana – opravljene aktivnosti 

 

R. Dobnikar je povedal, da se čuti podpora projektu na terenu in da Atletska zveza 

Slovenije lahko pomaga le vsebinsko. 

 

G. Ambrožič je povedal, da se je Mestna občina Ljubljana odločila, da bodo dali gradbeno 

dovoljenje. Trenutno se dela projektna naloga za atletski objekt. Časovnica projekta je, da 
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bo gradbeno dovoljenje pridobljeno v letu 2016, predviden konec gradbenih del pa bo v 

letu 2018. 

 

M. Devetak je mnenja, da bi Upravni odbor moral imenovati delovno skupino, ki bo aktivno 

sodelovala pri projektu. L. Steiner je dodal, da je delovna skupina za gradnjo atletskega 

objekta v Ljubljani že formirana in aktivno deluje. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 260: 14 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 260: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil z aktivnostmi, 

povezanimi z atletskih objektom v Ljubljani. 

 

Ad. 17 

Statut in zapisnik Skupščine Atletske zveze Slovenije 

 

L. Steiner je člane seznanil z informacijo, da so v roku bile prejete pripombe dveh klubov 

glede predloga novele Statuta Atletske zveze Slovenije. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 261: 10 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 261: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil z aktivnostmi, 

povezanimi z novelo Statuta Atletske zveze Slovenije. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 262: 10 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 262: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje zapisnik Skupščine Atletske 

zveze Slovenije z dne 20. januar 2016. 

 

Ad. 18 

Zakon o šport – opravljene aktivnosti 

 

D. Prezelj je pojasnil, da gre za leto in pol dolga razpravo. Je zmeren, a se boji, da bo 

zakon zapeljan v isto smer kot nacionalni program o športu. Po evropski zakonodaji je 

šport pridobitna dejavnost, kar pomeni, da bo javnih sredstev vedno manj, in da je 

pomembno, da se osredotočimo na komercialna sredstva namesto javnih. 

 

A. Jeriček je dodal, da je tvorno sodeloval pri kreiranju in da se mu trenutni osnutek zdi 

korak nazaj za šport. Meni, da je zakon spisan na kožo pridobitvenim dejavnostim. 

 

G. Ambrožič je imel pripombo glede objektov, da ni vse v izgradnji, vendar da je velik del 

v vzdrževanju objektov.  

 

L. Steiner je povedal, da je zveza pristojnemu ministrstvu posredovala pisne predloge 

glede novele Zakona o športu. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 263: 10 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 263: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil z aktivnostmi, 

povezanimi z novelo Zakona o športu. 
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Ad. 19 

Pravilnik o prestopih – novela 

 

Predsednik je predlagal, da se, zaradi službene odsotnosti poročevalca T. Šarfa, obravnava 

in odločanje glede te točke dnevnega reda, prestavi na naslednjo sejo Upravnega odbora.  

 

Ad. 20 

Informacija o Zboru Sveta atletov Slovenije 

 

L. Steiner pozdravlja ponovno formiranje Sveta atletov Slovenije in verjame v nadaljnje 

tvorno prihodnje sodelovanje, ki se je pričelo z usklajevanjem dokumenta »Atletika 2016«. 

Pozdravil je predstavnika atletov v Upravnem odboru, Jana Žumra in v imenu zveze čestital 

novoizvoljenemu svetu. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 264: 14 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 264: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s ponovnim 

formiranjem Sveta Atletov Slovenije. Predsednik združenja je postal Matija Kranjc, 

predstavnik v Upravnem odboru Atletske zveze Slovenije pa je postal Jan Žumer. 

 

Ad. 21 

Predstavitev – klub »Slovenija v gibanju« 

 

R. Dobnikar je povedal, da je projekt skladen s strategijo zveze, da slovenska atletika 

vključi vse pojavne oblike našega športa. Brez članstva ne bo financiranja in niti ne sinergij 

med različnimi pojavnimi oblikami atletike. Želimo si, da bi Atletska zveza Slovenije postala 

baza za vse ostale športe. Namen ni samo komercialni, ampak okrepitev atletske baze. 

 

Predsednica Športne Unije, Leni Fafangel je predstavila Športno unijo, ki so leta 2013 

osvežili in združuje trenutno 238 društev. Sodelovanja z Atletsko zvezo Slovenije si želijo, 

ker je atletika baza vsem športom, tako pa bi lahko združili vse rekreativne tekače. 62 % 

športnih rekreativnih tekačev niso člani klubov. Želijo biti posrednik, da motivirajo 

včlanitev v društva pri organizirani vadbi. 

 

Goran Sambt, koordinator projekta je povedal, da delajo na premium članstvu. Princip 

projekta je, da se uporabniku ponudi vse na enem mestu, torej gre za princip stičišča. 

Člani se morajo gibati, da odklenejo vse prednosti članstva. 

 

L. Fafangel je predstavila stroškovnik projekta. 

 

R. Dobnikar je dodal, da je bila simbioza za uspeh ključnega pomena. Tudi naša društva 

bodo iz te baze črpala novo članstvo. Brez komercialne dejavnosti danes ne gre. Lepota 

projekta je, da seštevek malih enot prinese veliko dobrega. 

 

L. Steiner je dodal, da je po številnih poskusih zveze, da se približa tudi področju rekreacije 

čas, da na tem področju naredimo korak naprej z operativno izvedljivim načrtom. 

Enakopravnega partnerja smo naši v Športni uniji. Čar atletike je, da je globalen in bazičen 

šport in da se s tekom ukvarja veliko ljudi. Meni, da lahko s tem projektom prinesemo 

veliko slovenski atletiki. Klub ni samostojna pravna oseba. Namen projekta je tudi, da 

atletski klubi s tem dobijo večjo bazo za pridobivanje članov in nabora atletov. 
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Odhod S. Rozman 18:28. 

 

V. Kevo je vprašal, kaj atletika pridobi s to združitvijo. L. Fafangel je obrazložila, da pridobi 

veliko večjo bazo potencialnih športnikov in platformo za ponujene storitve Atletske zveze 

Slovenije. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 265: 14 članov je glasovalo ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep št. 265: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s predstavitvijo 

skupnega projekta Atletske zveze Slovenije in Športne unije Slovenije, »Slovenija v 

gibanju«. Projekt in skupni klub pričneta delovati takoj, pri čemer sta navedena partnerja 

enakovredna. O izvajanju projekta se bo Upravno odbor seznanjal na vsaki redni seji. 

 

Ad. 22 

Razno: predlogi in pobude članov 

 

L. Steiner je člane Upravnega odbora seznanil z elektronskim sporočilom, ki ga je Slavko 

Črne poslal Nadzornemu odboru in klubom resne obtožbe glede delovanja pisarne. Člane 

Nadzornega odbora prosi, da se čim prej sestanejo, saj lahko pisarna z dokazi ovrže vse 

obtožbe. Napovedal je, da se je odločil, da se sam prijavi disciplinski komisiji, saj je 

potrebno, da se obravnava in predstavi dokaze, povezane z navedbami, in da o tem 

presojajo vsi pristojni organi zveze. 

 

D. Pungartnik je povedal, da je novoizvoljeni predsednik Nadzornega odbora neodziven.  

 

Seja je bila zaključena ob 21:31. 
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