
  

Z A P I S N I K 

 
 
 

3.dopisne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je potekala od nedelje, 14. 

februarja 2021, od 22:30, do ponedeljka, 15. februarja 2021, do 22:30. 

 

Vabljeni k glasovanju: člani Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.  

 

Ostali obveščeni: predsednik Nadzornega odbora Atletske zveze Slovenije. 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev reprezentance za Balkansko prvenstvo v dvorani za člane in članice, 

20.2.2021, Istanbul (TUR). 

2. Odpisi osnovni sredstev. 

 

 

Ad 1: Potrditev reprezentance za Balkansko prvenstvo v dvorani za člane in 

članice, 20.2.2021, Istanbul (TUR). 

 

Obrazložitev predloga sklepa št. 31: 

 

Strokovni svet (SS) je danes po zaključku Prvenstva Slovenije v dvorani za člane in članice 

na seji SS obravnaval in sestavil predlog reprezentance za omenjeno tekmovanje.  

 

V reprezentanco so se uvrstili vsi prijavljeni atleti in atletinje, razen Agate Zupin. 

Obrazložitev: Na tekmovanje lahko prijavimo samo 2 atleta/atletinje na posamezno 

disciplino. V disciplini 400 m sta dosegli normo Anita Horvat in Maja Pogorevc, Agata Zupin 

pa v letošnji sezoni še nima rezultata, zato je skladno s sprejetim dokumentom Merila 2021 

izpadla iz reprezentance: 

 
 

SS predlaga Upravnemu odboru (UO), da potrdi predlog sestave reprezentance za 

Balkansko prvenstvo v dvorani za člane in članice, ki bo potekalo 20.2.2021 v Istanbulu 

(TUR). 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 31: 17 članov je glasovalo ZA predlagani sklep:   

g. Roman Dobnikar (15.2. ob 4:58), mag. Primož Feguš (15.2. ob 16:00), g. Ladislav 

Mesarič (15.2. ob 8.42), g. Istenič Gregor (15.2. ob 10:12), g. Stane Rozman (14.2. ob 

22:36), g. Anton Noner (15.2. ob 8:12), g. Uroš Verhovnik (15.2. ob 23:45), dr. Andrej 

Udovč (15.2. ob 8:06), g. Dušan Papež (15.2. ob 8:53), g. Albert Šoba (15.2. ob 13:58 in 

15:16), g. Mojca Verhovnik (15.2. ob 8:17), g. Aleksandra Fortin (15.2. ob 7:52), g. Niko 

Muhič (14.2. ob 23:38), g. Matjaž Sovdat (15.2. ob 9:50), g. Vojko Arzenšek (15.2. ob 

7.18), g. Oliver Batagelj (15.2. ob 13.55), g. Matija Kranjc (15.2. ob 22.09). 

 

Sklep št. 31: UO AZS potrdi sestavo reprezentance za Balkansko prvenstvo v dvorani za 

člane in članice, ki bo potekalo 20.2.2021 v Istanbulu (TUR). 



  

 

Ad 2: Odpisi osnovni sredstev. 

 

Obrazložitev predloga sklepa št. 32: 

 
 

Inventurna komisija v sestavi Tomaž Jarc, Pika Hermina Radmilovič in P. Kastelic je 

11.12.2020 opravila inventuro osnovnih sredstev (OS). 

 

Direktor AZS N. Jeraša je pregledal popisno dokumentacijo. Pri pregledu popisnih listin je 

ugotovil, da je med OS veliko sredstev, ki so zastarela, poškodovana, nedelujoča ipd. in 

so bila že v celoti amortizirana, brez knjigovodske vrednosti. Po uskladitvi s predsednikom 

NO iz preteklega mandata Gregorjem Isteničem in trenutnim predsednikom NO Tomažem 

Jarcem je pripravil predlog za odpis omenjenih OS. 

 

Predsednik AZS R. Dobnikar na predlog direktorja AZS N. Jeraša predlaga, da UO AZS 

sprejme odpise osnovnih sredstev, kakor izhaja iz priloženega seznama.  

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 32: 17 članov je glasovalo ZA predlagani sklep:    

g. Roman Dobnikar (15.2. ob 4:58), mag. Primož Feguš (15.2. ob 16:00), g. Ladislav 

Mesarič (15.2. ob 8.42), g. Istenič Gregor (15.2. ob 10:12), g. Stane Rozman (14.2. ob 

22:36), g. Anton Noner (15.2. ob 8:12), g. Uroš Verhovnik (15.2. ob 23:45), dr. Andrej 

Udovč (15.2. ob 8:06), g. Dušan Papež (15.2. ob 8:53), g. Albert Šoba (15.2. ob 13:58 in 

15:16), g. Mojca Verhovnik (15.2. ob 8:17), g. Aleksandra Fortin (15.2. ob 7:52), g. Niko 

Muhič (14.2. ob 23:38), g. Matjaž Sovdat (15.2. ob 9:50), g. Vojko Arzenšek (15.2. ob 

7.18), g. Oliver Batagelj (15.2. ob 13.55), g. Matija Kranjc (15.2. ob 22.09). 

 
 

Sklep št. 32: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije sprejme odpise osnovnih sredstev, 

kakor izhaja iz priloženega seznama. 

 

 

Seja se je zaključila 15. februarja 2021 ob 22:30. 

 

 

 

Zapisal Nejc Jeraša.  


