
ZDRUŽENJE  ATLETSKIH 

VETERANOV SLOVENIJE 

 

ZAPISNIK 
VOLILNE SKUPŠČINE ZAVS,  

ki je bila 23.10.2021 od 14:40 do 16:00 ure v hotelu Radin v Radencih 

 
Predlagan dnevni red, ki je bil članom posredovan preko elektronske pošte dne 11.10.2021: 
 

1.  Otvoritev volilne skupščine ZAVS 
2.  Analiza sezone s proglasitvami najbolj uspešnih v letu 2021 
3.  Finančno poročilo za leto 2021 
4.  Izvolitev organov za vodenje volilne skupščine: 
   - Delovno predsedstvo (volilna komisija) 

- Dva overovatelja 
- Zapisnikar 

5.  Poročilo o delu ZAVS za pretekli mandat 
6.  Razrešitev organov ZAVS 
7.  Predstavitev kandidatov za predsednika in člane IO ZAVS 
8.  Volitve 
9.  Izidi volitev za predsednika in člane IO ZAVS za obdobje 2021 – 2025 
10. Pobude in predlogi članov 
11. Razno 

 
 
Ad1)  Otvoritev volilne skupščine ZAVS 
Prisotne udeležence je pozdravil aktualni predsednik ZAVS Mišo Matijevič in s tem otvoril 
volilno skupščino Združenja atletskih veteranov Slovenije. Izpostavil je, da je bil dnevni red 
članom ZAVS predhodno že poslan. Na predlagan dnevni red ni bilo pripomb in sprejet je bil: 
 
sklep št. 1) 

Prisotni člani ZAVS soglasno potrjujejo predlagani dnevni red. 

 
Ad2)  Analiza sezone s proglasitvami najbolj uspešnih v letu 2021 
Član Izvršnega odbora ZAVS Damjan Gril je predstavil analizo sezone 2021 ter proglasil 
najuspešnejše veterane. Ti so: 
 
Veteranke: 1. Marjeta Čad 
  2. Mojca Breganski 
  3. Grnjak Karmen 
 
Veterani: 1. Marko Sluga 
  2. Boštjan Eržen 
  3. Albert Šoba 
 
Vsi veterani in veteranke lahko oddajo pripombe na dosežene rezultate na elektronski naslov 
zavs@zavs.si. Vse utemeljene pripombe bomo upoštevali in po potrebi popravili analizo 
sezone 2021 
 

http://zavs.si/
http://zavs.si/
mailto:zavs@zavs.si
http://zavs.si/


Ad3)  Finančno poročilo za leto 2021 
Finančno poročilo za leto 2021 je prisotnim članom podala članica Izvršnega odbora ZAVS 
Zvonka Blatnik. Poudarila je, da je Združenje tako v letu 2020 kot tudi v letu 2021 pridobilo 
obljubljena finančna sredstva s strani AZS, prav tako pa pomemben vir prihodkov 
predstavljajo pobrane članarine. Zaradi odpovedi nekaterih pomembnejših mednarodnih 
tekem kot tudi šesteroboja veteranskih reprezentanc pridobljena finančna sredstva niso bila v 
celoti porabljena. Delno smo jih namenili za nakup lastnega ozvočenja, zastav ter 
podelitvenega odra, preostala sredstva pa bodo prenesena v naslednje leto. Na 
predstavljeno ni bilo podane nobene pripombe in sprejet je bil: 
 
sklep št. 2) 

Prisotni člani ZAVS soglasno potrjujejo predstavljeno finančno poročilo za leto 2021. 

 
 
Ad4)  Izvolitev organov za vodenje volilne skupščine 
Aktualni predsednik ZAVS Mišo Matijevič je predlagal naslednjo sestavo organov za vodenje 
volilne skupščine: 
 
 Delovno predsedstvo  predsednik Marko Božiček 
     članica  Erika Vučko 
     član  Miki Prstec 
 
 Overovatelja zapisnika   Jože Pirnat 
       Boštjan Eržen 
 
 Zapisnikar     Nevenka Jelen Dimitrijević 
 
Na predlagano sestavo organov za vodenje volilne skupščine prisotni člani ZAVS niso imeli 
pripomb, zato je bil sprejet naslednji: 
 
Sklep št. 3) 

Prisotni člani ZAVS soglasno potrjujejo organe za vodenje volilne skupščine v predlagani sestavi. 

 
 
Ad5) Poročilo o delu ZAVS za pretekli mandat 
Poročilo o delu ZAVS za pretekli mandat je podal aktualni predsednik ZAVS Mišo Matijevič. 
Nekaj ključnih poudarkov tega mandata: 

 V času mandata je bilo 19 sej IO ZAVS, za vodstvo v naslednjem mandatu je 
pripravljena urejena dokumentacija, kar do sedaj ni bila praksa.  

 Izdelana je bila kronologija slovenske veteranske atletike, za kar se je izredno 
angažiral Jure Novak 

 Noveliran je bil katalog opreme, ki se bo še sproti dopolnjeval. 

 Vzpostavljena je bila nova spletna stran ZAVS in z njo tudi elektronski naslov 
zavs@zavs.si.ki se naj v prihodnje uporablja kot službeni elektronsksi naslov 

 Nakupljeno je bilo lastno ozvočenje, zastave in podelitveni oder 

 V sodelovanju z AD Kladivar je bilo v Celju v 2018 organizirano Balkansko atletsko 
veteransko prvenstvo na prostem 

 Že v novem mandatu pa bo v Novem mestu organizirana tudi letos izpadla dvoranska 
Balkanijada 

 Število članov ZAVS se je občutno povečalo 

 Odlično sodelovanje z vodstvom Atletske zveze Slovenije in tudi višji finančni 
prispevek le-te za delovanje ZAVS 

 
Na predstavljeno ni bilo podane nobene pripombe in sprejet je bil: 
 

mailto:zavs@zavs.si.ki


sklep št. 4) 

Prisotni člani ZAVS soglasno potrjujejo poročilo o delu ZAVS za pretekli mandat, to je 2017-2021. 

 
 
Ad6) Razrešitev organov ZAVS 
Predsednik delovnega predsedstva Marko Božiček je na podlagi potrjenega poročila o delu 
ZAVS za pretekli mandat prisotnim članom ZAVS predlagal razrešitev dosedanjega vodstva 
ZAVS. Sprejet je bil naslednji 
 
Sklep št. 5) 

Prisotni člani ZAVS soglasno potrjujejo razrešitev organov ZAVS za pretekli mandat, to je 2017-

2021. 

 
 
Ad7,8) Predstavitev kandidatov za predsednika in člane IO ZAVS, volitve 
Mišo Matijevič je pojasnil, da je bil poziv h kandidaturi za predsednika in člane IO ZAVS 
posredovan članom po elektronski pošti, vendar povratnih predlogov ni bilo. Zato je 
dosedanji IO ZAVS pripravil predlog sestave novega vodstva ZAVS in sicer 
  

predsednik ZAVS Damjan Gril 
 člani    Zvonka Blatnik 
    Jana Strahinič 
    Matjaž Vrhunc 
    Valentin Česnik 
 
Na predlagano sestavo novega vodstva ZAVS ni bilo pripomb in sprejeta sta bila naslednja 
 
Sklep št. 6.1) 

Prisotni člani ZAVS soglasno potrjujejo javni način glasovanja. 

 
Sklep št. 6.2) 

Prisotni člani ZAVS soglasno potrjujejo novo vodstvo ZAVS v predlagani sestavi. 

 
 
Ad9,10) Pobude in predlogi članov, razno 
Damjan Gril kot novi predsednik ZAVS je prisotnim zagotovil, da bo nadaljnje delo IO ZAVS 
potekalo v zastavljeni smeri, pri čemer je izpostavil podporo članom z nudenjem informacij 
ter pri organizaciji potovanj na tekme v tujini. Kot cilj si je zadal tudi izdelavo 10-letnega 
plana, kar naj bi bilo tudi osnova za izdelavo strategije razvoja veteranske atletike v Sloveniji. 
 
BAMA je zaradi pomanjkljive izvedbe / organizacije / priprave tekmovališč letošnjega 
Balkanskega prvenstva na prostem v Albaniji sklenila, da se tam doseženi rezultati ne bodo 
nikjer upoštevali. Zato je BAMA uvedla tudi dodatno zadolžitev tehničnega direktorja BAMA, 
katerega naloga bo pregled tekmovališč in ostalih pogojev za izvedbo same Balkanijade. Od 
sklepa na generalni skupščini BAMA v Albaniji letos je za to funkcijo imenovan Damjan Gril. 
 

Damjan Gril bo poleg funkcije vodenja ZAVS opravljal tudi vlogo statistika, kar je do sedaj 
opravljal Jure Novak, ki se mu ob tej priložnosti za opravljeno delo tudi iskreno zahvaljujemo. 
 
Miki Prstec je spraševal glede izvedbe letošnjega DP v dvorani do konca leta, ki je spomladi 
izpadlo zaradi pandemije. DP v dvorani letos po vsej verjetnosti ne bo. Obenem predlaga, da 
se objavijo vsa tekmovanja  na spletni strani, za katere izvedba je že znana. Damjan Gril mu 
je pojasnil, da se vsa tekmovanja redno objavljajo na spletni strani v rubriki Koledar 
tekmovanj 
 



Marko Sluga predstavi novost, ki jo je objavila WMA glede vrednotenje rezultatov veteranov 
v svetovnem merilu. IO ZAVS je novost podprl in jo bo sprejel takoj, ko bo stopila uradno v 
veljavo. Predlaga tudi zbir / objavo desetih najboljših rezultatov vseh časov v posameznih 
disciplinah. 
 
Konstantin Virant izraža pripombe v zadnje statistične izračune / biltene, saj so izpadli 
podatki o uspehih na svetovnih/evropskih veteranskih igrah ter Svetovna in evropska 
prvenstva. Predlaga tudi ločeno evidenco udeležbe na svetovnih in evropskih veteranskih 
igrah.  
 
Bogdan Kragelj je poudaril nujnost udeležbe na defilejih velikih tekmovanj. Predlaga boljše 
informiranje z namenom popularizacije veteranskega športa. Vidi premajhno prisotnost 
informacij o veteranski atletiki v javnih medijih. Izpostavil je tudi problem sestavljanja startnih 
list in razvrščanja posameznih tekmovalcev iz iste starostne kategorije v različne tekmovalne 
skupine, na kar mu je Mišo Matijevič pojasnil, da ZAVS na sestavo startnih list nima vpliva. 
 
 
Zapisnikar: 
Nevenka Jelen Dimitrijević 
 
 
Overovatelja zapisnika: 
Jože Pirnat 
 
 
Boštjan Eržen 
 


