Ljubljana, 7. december 2020
Z A P I S N I K:
43. dopisne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je potekala od ponedeljka,
30. novembra 2020, od 21:00, do četrtka, 3. decembra 2020, do 9:00.
Vabljeni k glasovanju: člani Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.
Ostali obveščeni: člani Nadzornega odbora Atletske zveze Slovenije.
Dnevni red:
1. Dopolnitev kandidacijske liste za Anketo atlet / atletinja leta 2020.
Obrazložitev predloga sklepa št. 374:
UO AZS je na 28. redni seji UO, ki je potekala 10. novembra 2020, sprejel sklep št. 370,
ki se glasi: UO AZS sprejme Kandidacijsko listo za Anketo atlet / atletinja leta 2020 z
možnostjo dopolnitve na dopisni seji. Delovna komisija v sestavi V. Kevo, U. Verhovnik, Z.
Peternelj in N. Jeraša je obravnavala vse prejete pripombe in predlaga, da se pri L.
Apostolovski naredi izjema pri pravilih in jo glede na dosežen rezultat uvrstimo tudi v
člansko kategorijo.
Obrazložitev: Glede na dosežen rezultat (192 cm) L. Apostolovski na ranking listi zaseda
5.-6. mesto v Evropi in 8.-9. mesto na svetu. V pravilniku je sicer navedeno, da lahko
komisija zaradi izjemnega dosežka (medalja) atleta / atletinjo uvrsti v višjo starostno
kategorijo. Glede na posebno leto brez mednarodnih tekmovanj predlagamo, da pri L.
Apostolovski naredi izjema pri pravilih in jo glede na dosežen rezultat vseeno uvrstimo tudi
v člansko kategorijo.
S predlogom se strinja tudi predsednik Komisije za nagrade in priznanja S. Rozman.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 355: 15 članov je glasovalo ZA predlagani sklep:
g. Roman Dobnikar (30.11. ob 21:24), g. Stane Rozman (1.12. ob 14:18), dr. Marjan
Hudej (1.12. ob 8:22), g. Anton Noner (1.12. ob 11:16), g. Uroš Verhovnik (30.11. ob
21:29), g. Tomo Šarf (1.12. ob 11:29), g. Vladimir Kevo (1.12. ob 10:45), g. Črtomir
Špacapan (1.12. ob 11:21), dr. Boris Dular (3.12. ob 8:58), dr. Andrej Udovč (1.12. ob
8:12), g. Dušan Papež (2.12. ob 10:06), mag. Primož Feguš (30.11. ob 22:19), g. Aleš
Cantarutti (1.12. ob 19:34), g. Albert Šoba (1.12. ob 10:39), g. Dušan Prezelj (2.12. ob
16:46), 2 člana nista glasovala: g. Dušan Olaj, g. Matija Kranjc.
Sklep št. 374: UO AZS sprejme uvrstitev Lie Apostolovski v člansko kategorijo za Anketo
atlet / atletinja leta 2020.
Seja se je zaključila 3. decembra 2020 ob 9:00.
Zapisal Nejc Jeraša.

