ZAPISNIK
15.dopisne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je potekala od ponedeljka,
5. julija 2021, od 12:00, do torka, 6. julija 2021, do 12:00.
Vabljeni k glasovanju: člani Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.
Dnevni red:
1. Sklic volilne Skupščine Atletske zveze Slovenije (AZS) dne 22. julija 2021,
določitev dnevnega reda, sklepov in gradiva.
2. Sestava reprezentance za Evropsko prvenstvo za starejše mladince in mladinke,
15.-18. julij 2021, Tallinn (EST).
Ad 1: Sklic volilne Skupščine AZS dne 22. julija 2021, določitev dnevnega reda,
sklepov in gradiva.
Obrazložitev predloga sklepa št. 76:
Upravni odbor (UO) AZS je v skladu z 22. členom Statuta AZS na 10. dopisni seji, 2. junija
2021, sprejel sklep št. 68 o razpisu nadomestnih volitev za predsednika in člane
Nadzornega odbora AZS. Volitve so bile razpisane z dnem 2. junij 2021. Člani AZS so
morali evidentirati kandidate za predsednika in člane Nadzornega odbora AZS in jih skupaj
z njihovim pisnim soglasjem posredovati AZS v roku 30 dni od dneva razpisa volitev, to je
do vključno petka, 2. julija 2021 (poštni žig). Na naslednji povezavi je objavljeno vabilo z
dnevnim redom in sklepi, pregled kandidatur za predsednika in člane Nadzornega odbora
Atletske zveze Slovenije in ostalo gradivo, ki bo poslano vsem članom AZS:

http://slovenska-atletika.si/gradivo-za-skupscino-2021/
-Vabilo in dnevni red volilne Skupščine AZS, 22.7.2021
-Predlog dnevnega reda s sklepi za volilno Skupščine AZS
-Pooblastilo za udeležbo in glasovanje na volilni Skupščini AZS
-Pregled kandidatur za predsednika in člane Nadzornega odbora Atletske zveze
Slovenije
-Zapisnik redne letne Skupščina AZS z dne 28.5.2021
-Časovnica pripravljalnih aktivnosti na volilno Skupščino AZS
-Osnovna tehnična navodila in priporočila
Predsednik AZS R. Dobnikar predlaga UO AZS, da sprejme sklep o sklicu volilne Skupščine
AZS dne 22. julija 2021, sprejme predlog dnevnega reda, kandidatno listo za volitve za
predsednika in člane Nadzornega odbora AZS in ostalo gradivo, ki bo posredovano z
vabilom za sklic volilne Skupščine AZS.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 76: 15 članov je glasovalo ZA predlagani sklep:
g. Roman Dobnikar (5.7. ob 12:07), mag. Primož Feguš (5.7. ob 12:24), g. Ladislav
Mesarič (5.7. ob 12:29), g. Stane Rozman (5.7. ob 14:10), g. Anton Noner (5.7. ob 13:25),
dr. Andrej Udovč (6.7. ob 7:39), g. Uroš Verhovnik (5.7. ob 13:16), g. Albert Šoba (5.7.
ob 12:46), ga. Aleksandra Fortin (5.7. ob 21:46), ga. Mojca Verhovnik (5.7. ob 23:10), g.
Niko Muhič (5.7. ob 13:47), g. Matjaž Sovdat (6.7. ob 10:49), g. Oliver Batagelj (5.7. ob

21:39), g. Vojko Arzenšek (5.7. ob 21:00), g. Dušan Papež (6.7. ob 10:04); 1 član je
glasoval ZA po zaključku seje: g. Istenič Gregor (6.7. ob 12:54); 1 član ni glasoval:
g. Matija Kranjc
Sklep št. 76: UO AZS sprejme sklep o sklicu volilne Skupščine AZS dne 22. julija 2021,
sprejme predlog dnevnega reda, kandidatno listo za volitve za predsednika in člane
Nadzornega odbora AZS in ostalo gradivo, ki bo posredovano z vabilom za sklic volilne
Skupščine AZS.
Ad 2: Sestava reprezentance za Evropsko prvenstvo za starejše mladince in
mladinke, 15.-18. julij 2021, Tallinn (EST).
Obrazložitev predloga sklepa št. 77:
Predsednik Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije (SS AZS) g. Albert Šoba na podlagi
sprejetega sklepa SS AZS z dne 3.7.2021 predlaga Upravnemu odboru Atletske zveze
Slovenije (UO AZS), da potrdi predlog sestave reprezentance za Evropsko prvenstvo za
starejše mladince in mladinke, ki bo potekalo 15.-18. julija 2021 v Tallinnu (EST), kakor
izhaja iz priloženega seznama.
SS AZS je skladno s sprejetim dokumentom Merila 2021 v predlog reprezentance poleg
atletov in atletinj z normami uvrstil tudi dva atleta in dve atletinji brez dosežene norme, in
sicer po enega na disciplino, v kateri AZS nima atleta/atletinje z doseženo normo. Izbor je
bil narejen na osnovi 3 kriterijev:
- odstopanje od norme,
- WA točke in
- EA lestvice U20 2021.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 77: 15 članov je glasovalo ZA predlagani sklep:
g. Roman Dobnikar (5.7. ob 12:07), mag. Primož Feguš (5.7. ob 12:24), g. Ladislav
Mesarič (5.7. ob 12:29), g. Stane Rozman (5.7. ob 14:10), g. Anton Noner (5.7. ob 13:25),
dr. Andrej Udovč (6.7. ob 7:39), g. Uroš Verhovnik (5.7. ob 13:16), g. Albert Šoba (5.7.
ob 12:46), ga. Aleksandra Fortin (5.7. ob 21:46), ga. Mojca Verhovnik (5.7. ob 23:10), g.
Niko Muhič (5.7. ob 13:47), g. Matjaž Sovdat (6.7. ob 10:49), g. Oliver Batagelj (5.7. ob
21:39), g. Vojko Arzenšek (5.7. ob 21:00), g. Dušan Papež (6.7. ob 10:04); 1 član je
glasoval ZA po zaključku seje: g. Istenič Gregor (6.7. ob 12:54); 1 član ni glasoval:
g. Matija Kranjc
Sklep št. 77: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje sestavo reprezentance za
Evropsko prvenstvo za starejše mladince in mladinke, ki bo potekalo 15.-18. julija 2021 v
Tallinnu (EST).
Seja se je zaključila 6. julija 2021 ob 12:00.
Zapisal Nejc Jeraša.

