
  

 
Ljubljana, 26. maj 2020 

 

Z A P I S N I K: 

 
 

39. dopisne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je potekala od petka, 22. 

maja 2020, od 10:00, do ponedeljka, 25. maja 2020, do 10:00. 

 

Vabljeni k glasovanju: člani Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.  

 

Ostali obveščeni: člani Nadzornega odbora Atletske zveze Slovenije. 

 

Dnevni red: 

  

1. Sprejem novega koledarja tekmovanj Atletske zveze Slovenije za leto 2020.                                                                                                     

                                                                                                      

 

1) Sprejem novega koledarja tekmovanj Atletske zveze Slovenije za leto 2020 

 

Obrazložitev predloga sklepa št. 317: 

 

Strokovni svet (SS) in Tehnično tekmovalna komisija (TtK) sta skladno s sproščanjem 

ukrepov Vlade RS pripravila, uskladila in posodobila koledar tekmovanj Atletske zveze 

Slovenije za leto 2020, ki je bil tudi že usklajen z vsemi organizatorji. Brez organizatorja 

je ostal samo APS za mlajše mladince in mladinke (20.6.2020). Za omenjeno tekmovanje 

je bil že poslan dopis na vse klube, tako da bo nov organizator znan v začetku naslednjega 

tedna. 

 

SS in Ttk predlagata UO AZS, da sprejme nov koledar tekmovanj Atletske zveze Slovenije 

za leto 2020, kakor izhaja iz priloženega seznama. 

 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 317: 16 članov je glasovalo ZA predlagani sklep:  

g. Roman Dobnikar (22.5. ob 10:28), g. Stane Rozman (22.5. ob 12:42), dr. Marjan Hudej 

(22.5. ob 11:47), g. Anton Noner (22.5. ob 10:05), g. Uroš Verhovnik (22.5. ob 16:25), 

g. Tomo Šarf (25.5. ob 8:19), g. Vladimir Kevo (22.5. ob 10:07), g. Črtomir Špacapan 

(22.5. ob 10:37), g. Dušan Papež (25.5. ob 9:28), g. Marjan Štimec (22.5. ob 12:39), dr. 

Boris Dular (22.5. ob 14:21), dr. Andrej Udovč (22.5. ob 10:27), mag. Primož Feguš (22.5. 

ob 10:26), g. Dušan Prezelj (22.5. ob 14:35), g. Albert Šoba (22.5. ob 11:52), g. Aleš 

Cantarutti (22.5. ob 12:21), 1 član ni glasoval (g. Dušan Olaj), nobeden član ni glasoval 

PROTI. 

 
 

Sklep št. 317: UO AZS sprejme nov koledar tekmovanj Atletske zveze Slovenije za leto 

2020, kakor izhaja iz priloženega seznama. 

 

 

Seja se je zaključila 25. maja 2020 ob 10:00. 

 

Zapisal Nejc Jeraša.  

 


