
  

Z A P I S N I K 

 
 
 

18.dopisne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je potekala od četrtka, 5. 

avgusta 2021, od 16:30, do petka, 6. avgusta 2021, do 16:30. 

 

Vabljeni k glasovanju: člani Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.  

 

Dnevni red: 

1. Sestava reprezentance za Balkansko prvenstvo za mlajše mladince in mladinke, 14. 

avgust 2021, Kraljevo (SRB). 

 

 

Ad 1: Sestava reprezentance za Balkansko prvenstvo za mlajše mladince in 

mladinke, 14. avgust 2021, Kraljevo (SRB). 

 

 

Obrazložitev predloga sklepa št. 80: 

 

Predsednik Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije (SS AZS) g. Albert Šoba na podlagi 

sprejetega sklepa SS AZS z dne 5.8.2021 predlaga Upravnemu odboru Atletske zveze 

Slovenije (UO AZS), da potrdi predlog sestave reprezentance za Balkansko prvenstvo za 

mlajše mladince in mladinke, ki bo potekalo 14. avgust 2021 v Kraljevem (SRB), kakor 

izhaja iz priloženega seznama.  

 

Predlog sestave reprezentance je bilo oblikovan skladno s sprejetim sklepom UO AZS št. 

69. Zaradi odpovedi vseh drugih reprezentančnih tekmovanj v letih 2020 in 2021 za 

kategorijo mlajši mladinci (U18) je UO AZS na predlog SS AZS sprejel sklep, da se na 

Balkansko prvenstvo za mlajše mladince in mladinke (U18) pošlje celotna ekipa z enim 

tekmovalcem na disciplino, razen v disciplinah, v katerih bosta izpolnila normo dva ali več 

atletov / atletinj. V teh disciplinah bosta lahko nastopila dva tekmovalca oz. tekmovalki.  

 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 80: 13 članov je glasovalo ZA predlagani sklep:    

g. Roman Dobnikar (5.8. ob 19:40), mag. Primož Feguš (5.8. ob 21:09), g. Ladislav 

Mesarič (5.8. ob 22:12), g. Anton Noner (6.8. ob 15:32), dr. Andrej Udovč (6.8. ob 11:14), 

g. Stane Rozman (6.8. ob 08:01), g. Uroš Verhovnik (6.8. ob 13:21), ga. Aleksandra Fortin 

(5.8. ob 21:24), ga. Mojca Verhovnik (6.8. ob 06:45), g. Niko Muhič (6.8. ob 00:35), g. 

Matjaž Sovdat (5.8. ob 20:44), g. Vojko Arzenšek (6.8. ob 08:20), g. Dušan Papež (6.8. 

ob 10:51); 3 člani so glasovali ZA po zaključku seje: g. Albert Šoba (7.8. ob 12:40), g. 

Oliver Batagelj (7.8. ob 16:10), g. Istenič Gregor (7.8. ob 18:15); 1 član ni glasoval: g. 

Matija Kranjc.  

 

Sklep št. 80: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje sestavo reprezentance za 

Balkansko prvenstvo za mlajše mladince in mladinke, ki bo potekalo 14. avgust 2021 v 

Kraljevem (SRB). 

 

 

Seja se je zaključila 6. avgusta 2021 ob 16:30. 

 

Zapisal Nejc Jeraša.  


