
  

 

 

Članom Atletske zveze Slovenije (AZS) 

Upravnemu odboru AZS 

 

 

 

Ljubljana, 6. julij 2021 

 

 

 

 

Zadeva: Časovnica pripravljalnih aktivnosti na volilno Skupščino 

AZS z navodili 

 

 

 

Spoštovani, 

 

v skladu z 22. členom Statuta AZS ter sklepom Upravnega odbora AZS št. 76 z dne 6. julij 

2021 je predsednik AZS Roman Dobnikar sklical volilno Skupščino AZS, ki bo potekala v 

četrtek, 22. julija 2021, ob 18.00 uri preko spletne povezave:  

 

https://app.livewebinar.com/volilna-skupscina-azs 
 

Zaradi zagotavljanja nemotenega poteka in potrebnih priprav na izpeljavo volilne 

Skupščine AZS vam v nadaljevanju pošiljam časovnico pripravljalnih aktivnosti z 

ustreznimi navodili: 

 

1) petek, 16. julij 2021 – rok za pošiljanje podpisanega pooblastila z žigom po e-

pošti na e-naslov: nejc.jerasa@atletska-zveza.si. 

2) volilna Skupščina AZS bo potekala na isti platformi, kot sta potekali zadnji 

Skupščini AZS. Kljub temu bomo za vse tiste delegate, ki še niso preizkusili te 

platforme oz. bi jo želeli preizkusiti ponovno, v sredo, 21. julija 2021, 

organizirali predstavitev in test platforme. Delegati morajo pri pošiljanju 

pooblastila navesti, da želijo opraviti test platforme. Termini bodo nato določeni 

po prejemu pooblastil. Pri testu je obvezna uporaba istega računalnika, ki ga 

bodo delegati uporabili na volilni Skupščini AZS.  

3) četrtek, 22. julij 2021, od 17.00 – začetek registracije pooblaščenih delegatov 

in ostalih udeležencev volilne Skupščine AZS. Pooblaščeni delegati bodo morali 

ob registraciji predložiti podpisano pooblastilo z žigom in osebni dokument. 

Delegati se morajo obvezno registrirati z enakim e-naslovom, kot so ga navedli 

v pooblastilu, drugače njihov glas pri glasovanju ne bo upoštevan. 

4) četrtek, 22. julij 2021, ob 18.00 – začetek volilne Skupščine AZS. 
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V gradivu, ki je dostopno na povezavi http://slovenska-atletika.si/gradivo-za-skupscino-
2021/, lahko najdete tudi osnovna tehnična navodila in priporočila, s katerimi bo 

uporabniška izkušnja s platformo za volilno Skupščino AZS lažja. 

 

Za morebitna vprašanja se lahko obrnete na e-naslov: nejc.jerasa@atletska-zveza.si ali na 

mob. številko 031 206 893. 

 

Lep pozdrav, 

 

Atletska zveza Slovenije 

                                                                                                  direktor 

                                                                                                  Nejc Jeraša 
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