ZAPISNIK
8.dopisne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je potekala petka, 23. aprila
2021, od 20:45, do ponedeljka, 26. aprila 2021, do 18:00.
Vabljeni k glasovanju: člani Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.
Ostali obveščeni: člani Nadzornega odbora Atletske zveze Slovenije.
Dnevni red:
1. Potrditev reprezentance za Svetovno prvenstvo v štafetah, ki bo potekalo 1. in 2.
maja 2021 v Silesia-i (POL).
2. Potrditev reprezentance za Evropski pokal v metih, ki bo potekal 8. in 9. maja 2021
v Splitu (HRV).
3. Razpis Mednarodne atletske lige Telekom Slovenije 2021.
4. Finančna realizacija AZS 1-4/2021 (1.1.-23.4.2021).

Ad 1: Potrditev reprezentance za Svetovno prvenstvo v štafetah, ki bo potekalo
1. in 2. maja 2021 v Silesia-i (POL).
Obrazložitev predloga sklepa št. 49:
Svetovno prvenstvo v štafetah bo potekalo 1. in 2. maja 2021 v Silesia-i na Poljskem. Naše
štafete 4 x 400 m in 4 x 100 m (M in Ž) niso dosegle norm za nastop na omenjenem
tekmovanju. Sta pa interes za nastop izkazala Anita Horvat in Žan Rudolf v netradicionalni
štafeti 2 x 2 x 400 m, kjer ni bilo predpisanih norm.
Predsednik Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije (SS AZS) g. Albert Šoba na podlagi
sprejetega sklepa SS AZS z dne 22.4.2021 predlaga Upravnemu odboru Atletske zveze
Slovenije (UO AZS), da potrdi predlog sestave reprezentance za Svetovno prvenstvo v
štafetah, ki bo potekalo 1. in 2. maja 2021 v Silesia-i (POL), kakor izhaja iz priloženega
seznama.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 49: 17 članov je glasovalo ZA predlagani sklep:
g. Roman Dobnikar (23.4. ob 21:30), mag. Primož Feguš (26.4. ob 8:51), g. Ladislav
Mesarič (24.4. ob 13:05), g. Stane Rozman (26.4. ob 8:42), g. Anton Noner (24.4. ob
11:35), dr. Andrej Udovč (26.4. ob 9:01), g. Uroš Verhovnik (23.4. ob 23:06), g. Albert
Šoba (24.4. ob 19:47), ga. Mojca Verhovnik (25.4. ob 8:43), ga. Aleksandra Fortin (24.4.
ob 20:27), g. Niko Muhič (23.4. ob 22:18), g. Matjaž Sovdat (25.4. ob 19:06), g. Dušan
Papež (26.4. ob 11:08), g. Oliver Batagelj (26.4. ob 13:50); g. Vojko Arzenšek (24.4. ob
5:52), g. Matija Kranjc (26.4. ob 15:27), g. Istenič Gregor (25.4. ob 14:38).
Sklep št. 49: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje sestavo reprezentance za
Svetovno prvenstvo v štafetah, ki bo potekalo 1. in 2. maja 2021 v Silesia-i (POL).

Ad 2: Potrditev reprezentance za Evropski pokal v metih, ki bo potekalo 8. in 9.
maja 2021 v Splitu (HRV).
Obrazložitev predloga sklepa št. 50:
Evropski pokal v metih bo potekal 8. in 9. maja 2021 v Splitu (HRV). Zaradi situacije v
zvezi z Covidom19 je SS AZS pri sestavi reprezentance upošteval tudi lanske rezultate in
dosežene norme za omenjeno tekmovanje. V reprezentanco pa je SS uvrstil tudi nekatere
atlete brez norm, ki so pomembni člani slovenske reprezentance v različnih kategorijah in
bo to tekmovanje dobro pripravljalno tekmovanje za Ekipno evropsko prvenstvo in vsa
ostala mednarodna tekmovanja v mlajših kategorijah v letu 2021. Tekmovanje je
lokacijsko blizu in je prav, da naši najboljši metalci nastopijo na kakovostnem
mednarodnem tekmovanju.
Predsednik SS AZS g. Albert Šoba na podlagi sprejetega sklepa SS AZS z dne 22.4.2021
predlaga UO AZS, da potrdi predlog sestave reprezentance za Evropski pokal v metih, ki
bo potekal 8. in 9. maja 2021 v Splitu (HRV), kakor izhaja iz priloženega seznama.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 50: 17 članov je glasovalo ZA predlagani sklep:
g. Roman Dobnikar (23.4. ob 21:30), mag. Primož Feguš (26.4. ob 8:51), g. Ladislav
Mesarič (24.4. ob 13:05), g. Stane Rozman (26.4. ob 8:42), g. Anton Noner (24.4. ob
11:35), dr. Andrej Udovč (26.4. ob 9:01), g. Uroš Verhovnik (23.4. ob 23:06), g. Albert
Šoba (24.4. ob 19:47), ga. Mojca Verhovnik (25.4. ob 8:43), ga. Aleksandra Fortin (24.4.
ob 20:27), g. Niko Muhič (23.4. ob 22:18), g. Matjaž Sovdat (25.4. ob 19:06), g. Dušan
Papež (26.4. ob 11:08), g. Oliver Batagelj (26.4. ob 13:50); g. Vojko Arzenšek (24.4. ob
5:52), g. Matija Kranjc (26.4. ob 15:27), g. Istenič Gregor (25.4. ob 14:38).
Sklep št. 50: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje sestavo reprezentance za
Evropski pokal v metih, ki bo potekal 8. in 9. maja 2021 v Splitu (HRV).

Ad 3: Razpis Mednarodne atletske lige Telekom Slovenije 2021.
Obrazložitev predloga sklepa št. 51:
Pisarna AZS je skupaj z organizatorji mitingov znotraj Mednarodne atletske lige (MAL)
Telekom Slovenije 2021 uskladila discipline in pripravila končni razpis za MAL 2021, ki ga
bomo v naslednjem tednu poslali na vse atletske klube in društva.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 51: 16 članov je glasovalo ZA predlagani sklep:
g. Roman Dobnikar (23.4. ob 21:30), mag. Primož Feguš (26.4. ob 8:51), g. Ladislav
Mesarič (24.4. ob 13:05), g. Stane Rozman (26.4. ob 8:42), g. Anton Noner (24.4. ob
11:35), dr. Andrej Udovč (26.4. ob 9:01), g. Uroš Verhovnik (23.4. ob 23:06), g. Albert
Šoba (24.4. ob 19:47), ga. Mojca Verhovnik (25.4. ob 8:43), ga. Aleksandra Fortin (24.4.
ob 20:27), g. Niko Muhič (23.4. ob 22:18), g. Matjaž Sovdat (25.4. ob 19:06), g. Dušan
Papež (26.4. ob 11:08), g. Oliver Batagelj (26.4. ob 13:50); g. Vojko Arzenšek (24.4. ob
5:52), g. Matija Kranjc (26.4. ob 15:27), 1 član je glasoval PROTI: g. Istenič Gregor
(25.4. ob 14:38).

Sklep št. 51: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil z razpisom
Mednarodne atletske lige Telekom Slovenije 2021.

Ad 4: Finančna realizacija AZS 1-4/2021 (1.1.-23.4.2021).
Obrazložitev predloga sklepa št. 52:
Direktor AZS N. Jeraša je skladno s Pravilnikom o finančnem in materialnem poslovanju
AZS pripravil finančno realizacijo AZS 1-4/2021 (1.1.-23.4.2021), ki je predstavljena v
priloženem gradivu in je sestavljena iz tabelarnega in tekstualnega dela.
Finančna realizacija AZS 1-4/2021 bo prav tako predstavljena na naslednji redni seji UO
AZS, kjer bo omogočena razprava in bodo dani tudi odgovori in pojasnila na zastavljena
vprašanja.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 52: 16 članov je glasovalo ZA predlagani sklep:
g. Roman Dobnikar (23.4. ob 21:30), mag. Primož Feguš (26.4. ob 8:51), g. Ladislav
Mesarič (24.4. ob 13:05), g. Stane Rozman (26.4. ob 8:42), g. Anton Noner (24.4. ob
11:35), dr. Andrej Udovč (26.4. ob 9:01), g. Uroš Verhovnik (23.4. ob 23:06), g. Albert
Šoba (24.4. ob 19:47), ga. Mojca Verhovnik (25.4. ob 8:43), ga. Aleksandra Fortin (24.4.
ob 20:27), g. Niko Muhič (23.4. ob 22:18), g. Matjaž Sovdat (25.4. ob 19:06), g. Dušan
Papež (26.4. ob 11:08), g. Oliver Batagelj (26.4. ob 13:50); g. Vojko Arzenšek (24.4. ob
5:52), g. Matija Kranjc (26.4. ob 15:27), 1 član je glasoval PROTI: g. Istenič Gregor
(25.4. ob 14:38).
Sklep št. 52: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil s finančno realizacijo
AZS 1-4/2021 (1.1.-23.4.2021).

Seja se je zaključila 26. aprila 2021 ob 18:00.

Zapisal Nejc Jeraša.

