
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 14. februar 2020 

 

 

Z A P I S N I K: 
 

34. dopisne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je potekala od 

ponedeljka, 10. februarja 2020, od 14:30, do torka, 11. februarja 2020, do 17:00. 

 

Vabljeni k glasovanju: člani Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.  

 

Ostali obveščeni: člani Nadzornega odbora Atletske zveze Slovenije. 

 

Dnevni red: 

  

1. Potrditev predloga sestave reprezentance za Balkansko dvoransko prvenstvo za 

člane in članice, Istanbul, 15.2.2020. 

 

Obrazložitev predloga sklepa št. 284: 
 

 

Strokovni svet (SS) meni, da je predlog reprezentance primeren za nastop na 

Balkanskem dvoranskem prvenstvu za člane in članice, ki bo potekalo 15.2.2020 v 

Istanbulu. Za vse tiste, ki so izpolnili norme, bo AZS pokrila vse stroške udeležbe na 

tekmovanju. Atleti in atletinje brez norme se bodo tekmovanja udeležili na lastne 

stroške. 

 

SS predlaga, da UO AZS imenuje reprezentanco za nastop na Balkanskem dvoranskem 

prvenstvu za člane in članice, ki bo potekalo 15.2.2020 v Istanbulu, kakor izhaja iz 

priloženega seznama.  

 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 284: 14 članov je glasovalo ZA predlagani sklep:  

g. Roman Dobnikar (10.2. ob 14:26), dr. Andrej Udovč (10.2. ob 17:30), mag. Primož 

Feguš (10.2. ob 15:09), g. Stane Rozman (10.2. ob 16:52), g. Anton Noner (10.2. ob 

14:51), g. Uroš Verhovnik (10.2. ob 16:34), g. Dušan Prezelj (10.2. ob 14:54), g. Tomo 

Šarf (11.2. ob 7:42), g. Marjan Štimec (10.2. ob 17:25), g. Vladimir Kevo (10.2. ob 

14:33), g. Črtomir Špacapan (10.2. ob 17:00), g. Dušan Papež (11.2. ob 8:13), g. Albert 

Šoba (10.2. ob 16:19), dr. Boris Dular (10.2. ob 15:41); 3 člani niso glasovali (dr. 

Marjan Hudej, g. Aleš Cantarutti, g. Dušan Olaj). 

 

Sklep št. 284: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije imenuje sestavo reprezentance 

za Balkansko dvoransko prvenstvo za člane in članice, ki bo potekalo 15.2.2020 v 

Istanbulu, kakor izhaja iz priloženega seznama. 

 

 

Seja se je zaključila 11. februarja 2020 ob 17:00. 

 

 

Zapisal Nejc Jeraša.                                                                            

 


