
 

Ljubljana, 15. julij 2016 

 

Z A D E V A: 

Zapisnik 70. (korespondenčne) seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije 

 

Dnevni red: 

1. Imenovanje vršilca dolžnosti direktorja Atletske zveze Slovenije. 

 

Obrazložitev predloga sklepa: 

Predsednik po opravljenih posvetovanjih s člani Upravnega odbora glede 

potencialnih kandidatov in postopka imenovanja Upravnemu odboru v korespondenčno 

odločanje predlaga imenovanje kandidata za vršilca dolžnosti direktorja Atletske zveze 

Slovenije ter pogoje zaposlitve. 

Ukrep zagotavlja nadaljnje nemoteno operativno delovanje pisarne Atletske zveze 

Slovenije, ki je skladno z veljavnimi akti. Upravni odbor odloča skladno s pristojnostjo, ki 

je opredeljena v 2. in 3. točki 29. člena Statuta. 

 

Predlog sklepa št. 320: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije podeljuje razrešnico Luki 

Steinerju za delo na Atletski zvezi Slovenije, ki ga je opravljal od 24. 10. 2013 do 18. 07. 

2016. 

Upravni odbor za vršilca dolžnosti direktorja Atletske zveze Slovenije z 18. 07. 2016 

imenuje Marka Božička. Vršilca dolžnosti se na mesto direktorja imenuje za čas do volilne 

skupščine Atletske zveze Slovenije. V roku meseca dni po volilni Skupščini se objavi razpis 

za mesto direktorja Atletske zveze Slovenije. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 320, 1. del (razrešnica L. Steiner): 17 članov je 

glasovalo ZA predlagani sklep, 1 član ni glasoval. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 320, 2. del (imenovanje M. Božiček): 16 članov je 

glasovalo ZA predlagani sklep, 1 član je glasoval PROTI, 1 član ni glasoval. 

 

Sklep št. 320: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije podeljuje razrešnico Luki Steinerju 

za delo na Atletski zvezi Slovenije, ki ga je opravljal od 24. 10. 2013 do 18. 07. 2016. 

Upravni odbor za vršilca dolžnosti direktorja Atletske zveze Slovenije z 18. 07. 2016 

imenuje Marka Božička. Vršilca dolžnosti se na mesto direktorja imenuje za čas do volilne 

skupščine Atletske zveze Slovenije. V roku meseca dni po volilni Skupščini se objavi razpis 

za mesto direktorja Atletske zveze Slovenije. 

 

Zapisala: 

Špela Hus 


