ZAPISNIK
7.dopisne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je potekala od četrtka, 1.
aprila 2021, od 12:00, do petka, 2. aprila 2021, do 12:00.
Vabljeni k glasovanju: člani Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.
Ostali obveščeni: člani Nadzornega odbora Atletske zveze Slovenije.
Dnevni red:
1. Sredstva za meritve atletov in atletinj v letu 2021.
2. Dopolnitev dokumenta Atletika 2021 – Brina Likar.

Ad 1: Sredstva za meritve atletov in atletinj v letu 2021.
Obrazložitev predloga sklepa št. 39:
Atletska zveza Slovenije (AZS) bo imela skladno s konzorcijsko pogodbo s Fakulteto za
šport na razpolago sredstva za meritve in svetovanja atletov in atletinj v letu 2021.
Strokovni svet (SS) AZS je na 3. dopisni seji SS AZS, ki je potekala 26.03.2021, obravnaval
in sprejel predlog za razporeditev sredstev za meritve atletov in atletinj v letu 2021.
Predsednik SS AZS g. Albert Šoba predlaga Upravnemu odboru AZS sprejem predloga
razporeditev sredstev za meritve atletov in atletinj v letu 2021, kakor izhaja iz priloženega
dopisa.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 39: 13 članov je glasovalo ZA predlagani sklep: g.
Roman Dobnikar (1.4. ob 12:19), mag. Primož Feguš (1.4. ob 13:44), g. Ladislav Mesarič
(1.4. ob 21:32), g. Stane Rozman (1.4. ob 14:42), g. Anton Noner (1.4. ob 12:13), dr.
Andrej Udovč (1.4. ob 21:38), g. Uroš Verhovnik (1.4. ob 17:14), g. Albert Šoba (1.4. ob
14:33), ga. Mojca Verhovnik (1.4. ob 18:00), ga. Aleksandra Fortin (1.4. ob 15:45), g.
Niko Muhič (1.4. ob 13:58), g. Matjaž Sovdat (2.4. ob 8:10), g. Oliver Batagelj (1.4. ob
13:52); 1 član je glasoval PROTI: g. Istenič Gregor (2.4. ob 11:34); 2 člana sta glasovala
ZA po zaključku seje: g. Vojko Arzenšek (2.4. ob 12:06), g. Dušan Papež (2.4. ob
12:16); 1 član ni glasoval: g. Matija Kranjc.
Sklep št. 39: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije sprejme predlog razporeditve
sredstev za meritve atletov in atletinj v letu 2021, kakor izhaja iz priloženega dopisa.

Ad 2: Dopolnitev dokumenta Atletika 2021 – Brina Likar.
Obrazložitev predloga sklepa št. 40:
Strokovni svet AZS je na redni seji, 21.2.2021, obravnaval prošnjo trenerja Blaža Čadeža,
da se atletinjo Brino Likar (100 m) uvrsti v Nacionalno panožno ekipo U18. Strokovni svet
AZS je sprejel sklep, da se atletinjo Brino Likar (100 m) uvrsti v Nacionalno panožno ekipo
U18. Omenjena atletinja je namreč v disciplini 100 m v letu 2020 izpolnila kriterij za
uvrstitev v Nacionalno panožno ekipo U18. Skladno z dokumentom Atletika 2021 bo
atletinja opravičena do 7 dni priprav; v primeru nastopa na Ekipnem evropskem prvenstvu
ali Evropskem prvenstvu ali Svetovnem prvenstvu ji bo pripadlo še dodatnih 7 dni priprav.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 40: 14 članov je glasovalo ZA predlagani sklep: g.
Roman Dobnikar (1.4. ob 12:19), mag. Primož Feguš (1.4. ob 13:44), g. Ladislav Mesarič
(1.4. ob 21:32), g. Stane Rozman (1.4. ob 14:42), g. Anton Noner (1.4. ob 12:13), dr.
Andrej Udovč (1.4. ob 21:38), g. Uroš Verhovnik (1.4. ob 17:14), g. Albert Šoba (1.4. ob
14:33), ga. Mojca Verhovnik (1.4. ob 18:00), ga. Aleksandra Fortin (1.4. ob 15:45), g.
Niko Muhič (1.4. ob 13:58), g. Matjaž Sovdat (2.4. ob 8:10), g. Oliver Batagelj (1.4. ob
13:52), g. Istenič Gregor (2.4. ob 11:34); 2 člana sta glasovala ZA po zaključku seje:
g. Vojko Arzenšek (2.4. ob 12:06), g. Dušan Papež (2.4. ob 12:16); 1 član ni glasoval:
g. Matija Kranjc.
Sklep št. 40: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije sprejme dopolnitev dokumenta
Atletika 2021 – uvrstitev atletinje Brine Likar v Nacionalno panožno ekipo U18.
Seja se je zaključila 2. aprila 2021 ob 12:00.

Zapisal Nejc Jeraša.

