ZAPISNIK
23.dopisne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je potekala od srede, 3.
novembra 2021, od 18:15 do četrtka, 4. novembra 2021, do 18:15.
Vabljeni k glasovanju: člani Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.
Dnevni red:
1. Kandidacijska lista za izbor atleta / atletinje leta 2021.
2. Organizacija Balkanskega prvenstva v cestnem teku na 10 km.
Ad 1: Kandidacijska lista za izbor atleta / atletinje leta 2021.
Obrazložitev predloga sklepa št. 109:
Skladno s Kriteriji in pravili za izbor atleta / atletinje leta je Komisija za nagrade in priznanja
dne 01.11.2021 potrdila kandidacijsko listo za izbor atleta / atletinje leta, ki jo je pripravila
delovna skupina v sestavi Šestak M. (član Strokovnega sveta AZS), Rudelič R. (član
izvršnega odbora ZATS), Mihalinec Zidar M. (predstavnica atletov) in Peternelj Z (statistik
AZS).
Predsednik Komisije za nagrade in priznanja M. Sovdat predlaga UO AZS, da sprejme
kandidacijsko listo za izbor atleta / atletinje leta 2021. Glasovanje se bo pričelo predvidoma
v ponedeljek, 8.11.2021.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 109: 14 članov je glasovalo ZA predlagani sklep:
g. Roman Dobnikar (3.11. ob 18:37), g. Ladislav Mesarič (3.11. ob 23:43), mag. Primož
Feguš (3.11. ob 20:47), g. Anton Noner (3.11. ob 18:45), dr. Andrej Udovč (4.11. ob
7:33), g. Uroš Verhovnik (4.11. ob 9:24), ga. Aleksandra Fortin (3.11. ob 19:30), ga.
Mojca Verhovnik (3.11. ob 20:08 in 4.11. ob 8:59), g. Matjaž Sovdat (3.11. ob 21:18), g.
Niko Muhič (4.11. ob 12:06), g. Dušan Papež (4.11. ob 8:46), g. Vojko Arzenšek (4.11. ob
12:05), g. Albert Šoba (4.11. ob 6:56), g. Oliver Batagelj (4.11. ob 12:21); 3 člani niso
glasovali: g. Stane Rozman, g. Istenič Gregor, g. Matija Kranjc.
Sklep št. 109: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije sprejme kandidacijsko listo za izbor
atleta / atletinje leta 2021.
Ad 2: Organizacija Balkanskega prvenstva v cestnem teku na 10 km.
Obrazložitev predloga sklepa št. 110:
V Nacionalnem razvojnem načrtu slovenske atletike 2021 – 2024 je kot ena od glavnih
prioritet določena tudi organizacija mednarodnega tekmovanja. Glede na to, da
tekmovanja Balkanske atletske zveze (ABAF) postajajo vedno močnejša in kvalitetnejša,
je trenutno najbolj primerno, da prevzamemo organizacijo enega od tekmovanj v okviru

ABAF-a. Vsa tekmovanja v okviru ABAF-a so organizirana na takšen način, da organizator
pokrije hotelske in logistične stroške za vse atlete in atletinje s spremstvom, ki so v kvoti.
Za AZS to pomeni, da smo imeli na vseh ABAF tekmovanjih brezplačen hotel in lokalno
logistiko za vse atlete in atletinje s spremstvom, ki so v kvoti (od 20 do 30 oseb na
tekmovanje). Zato bi bilo tudi iz tega vidika prav, da prevzamemo organizacijo enega
izmed tekmovanj v okviru ABAF-a in tako prispevamo svoj delež pri organizaciji ABAF
tekmovanj.
25. septembra 2022 bo organiziran 10. Konjiški maraton, zato smo se z organizatorjem
dogovorili, da bi ob 10. izvedbi Konjiškega maratona organizirali tudi Balkansko prvenstvo
v cestnem teku na 10 km, kar bi pomenilo dodatno promocijo tako za slovensko atletiko
kot tudi za Konjiški maraton. Iz finančnega vidika bi to za AZS pomenilo, da moramo pokriti
2 nočitvi za maks. 4 atlete (2 M in 2 Ž) in 1 spremljevalca na državo in lokalne logistične
stroške. Celotni strošek ocenjujemo na cca 10.000 €. Prav tako pričakujemo, da bomo
lahko Balkansko prvenstvo skupaj z organizatorjem tudi ustrezno stržili in si tako pokrili
planirane stroške organizacije.
Glasovanje o predlaganem sklepu št. 110: 14 članov je glasovalo ZA predlagani sklep:
g. Roman Dobnikar (3.11. ob 18:37), g. Ladislav Mesarič (3.11. ob 23:43), mag. Primož
Feguš (3.11. ob 20:47), g. Anton Noner (3.11. ob 18:45), dr. Andrej Udovč (4.11. ob
7:33), g. Uroš Verhovnik (4.11. ob 9:24), ga. Aleksandra Fortin (3.11. ob 19:30), ga.
Mojca Verhovnik (3.11. ob 20:08 in 4.11. ob 8:59), g. Matjaž Sovdat (3.11. ob 21:18), g.
Niko Muhič (4.11. ob 12:06), g. Dušan Papež (4.11. ob 8:46), g. Vojko Arzenšek (4.11. ob
12:05), g. Albert Šoba (4.11. ob 6:56), g. Oliver Batagelj (4.11. ob 12:21); 3 člani niso
glasovali: g. Stane Rozman, g. Istenič Gregor, g. Matija Kranjc.
Sklep št. 110: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije podpre kandidaturo za organizacijo
Balkansko prvenstvo v cestnem teku na 10 km, ki bo potekalo 25. septembra 2022 v
Slovenskih Konjicah.

Seja se je zaključila 4. novembra 2021 ob 18:15.

Zapisal Nejc Jeraša.

