
  

Z A P I S N I K 

 
 
 

22.dopisne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je potekala od četrtka, 28. 

oktobra 2021, od 9:30 do 15:30. 

 

Vabljeni k glasovanju: člani Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.  

 

Dnevni red: 

1. Izbor kandidatov za štipendije Olimpijske solidarnosti MOK za OI Pariz 2024. 

 

 

Ad 1: Izbor kandidatov za štipendije Olimpijske solidarnosti MOK za OI Pariz 

2024. 

 

 

Obrazložitev predloga sklepa št. 108: 

 

UO AZS je na 21. dopisni seji sprejel sklep št. 107 o izboru kandidatov za štipendije 

Olimpijske solidarnosti MOK za OI Pariz 2024. SS AZS je naredil izbor na podlagi prejetih 

kriterijev, kjer so tudi upoštevali, da predlagani kandidati trenutno nimajo zaposlitve v 

javni upravi in kakšnih drugih znatnih virov prihodkov. Sedaj smo dobili informacijo, da bo 

na voljo samo 5 štipendij za vse športnike in bo pri izboru pomemben kriterij tudi dosežen 

rezultat. Zato se predlaga, da se za štipendijo Olimpijske solidarnosti MOK za OI Pariz 2024 

predlaga trenutno najboljšega atleta Kristjana Čeha, ki ima tudi največji potencial za 

dosego najboljšega rezultata na IO Pariz 2021. S tem si bomo bistveno povečali možnosti, 

da bo atletika sploh imela prejemnika omenjene štipendije. 

 

 
 

 
 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 108: 12 članov je glasovalo ZA predlagani sklep:    

g. Roman Dobnikar (28.10. ob 10:08), g. Ladislav Mesarič (28.10. ob 14:27), mag. Primož 

Feguš (28.10. ob 9:39), g. Anton Noner (28.10. ob 10:14), dr. Andrej Udovč (28.10. ob 

11:05), g. Stane Rozman (28.10. ob 14:57), g. Uroš Verhovnik (28.10. ob 13:02), ga. 

Aleksandra Fortin (28.10. ob 10:55), ga. Mojca Verhovnik (28.10. ob 13:02) , g. Niko 

Muhič (28.10. ob 10:33), , g. Dušan Papež (28.10. ob 14:29), g. Vojko Arzenšek (28.10. 

10:11); 1 član je glasoval ZA po zaključku seje: g. Albert Šoba (28.10. ob 16:04); 4 člani 

niso glasovali: g. Matjaž Sovdat, g. Oliver Batagelj, g. Istenič Gregor, g. Matija Kranjc.  



  

 

 

Sklep št. 108: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije predlaga Kristjana Čeha kot 

glavnega kandidata za štipendijo Olimpijske solidarnosti MOK za OI Pariz 2024. 

 

 

 

Seja se je zaključila 28. oktobra 2021 ob 15:30. 

 

 

 

Zapisal Nejc Jeraša.  


