
  

Z A P I S N I K 

 
 
 

30.dopisne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je potekala od torka, 8. 

marca 2022, od 14:15 do srede, 9. marca 2022, do 14:15. 

 

Vabljeni k glasovanju: člani Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.  

 

Dnevni red: 

1. Sestava reprezentance za Svetovno prvenstvo v dvorani, Beograd (SRB), 18.-20. 

marec 2022. 

2. Nadstandardno zavarovanje za atlete in atletinje s perspektivnim ali višjim 

razredom kategorizacije 

 

 

Ad 1: Sestava reprezentance za Svetovno prvenstvo v dvorani, Beograd (SRB), 

18.-20. marec 2022. 

 

Obrazložitev predloga sklepa št. 131: 

 

Predsednik SS AZS g. Albert Šoba na podlagi sprejetega sklepa iz 20. redne seje SS AZS 

z dne 6.3.2022 predlaga UO AZS, da potrdi predlog sestave reprezentance za Svetovno 

prvenstvo v dvorani, ki bo potekalo 18.-20. marca 2022 v Beogradu, kakor izhaja iz 

priloženega seznama. Skladno z dokumentom Merila 2022 so se v reprezentanco uvrstili 

atleti in atletinje, ki imajo izpolnjeno normo. Ker nimamo nobenega atleta z izpolnjeno 

normo lahko skladno s pravili WA prijavimo 1 atleta ali štafeto. Po poškodbi L. Janežica 

(član štafete 4x400 m) je SS AZS sprejel sklep, da se kot atleta brez norme prijavi Filipa 

Jakoba Demšarja, ki je za normo zaostal za 2 stotinki sekunde. V reprezentanco je 

uvrščena tudi ženska štafeta 4x400 m, katero nastop mora potrditi še delegat tekmovanja. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 131: 13 članov je glasovalo ZA predlagani sklep:    

g. Roman Dobnikar (8.3. ob 15:48), g. Ladislav Mesarič (8.3. ob 22:13), mag. Primož 

Feguš (8.3. ob 17:15), g. Anton Noner (8.3. ob 14:47), g. Uroš Verhovnik (9.3. ob 8:19), 

g. Albert Šoba (8.3. ob 17:42), g. Matjaž Sovdat (9.3. ob 8:00), g. Stane Rozman (9.3. 

ob 6:37), ga. Aleksandra Fortin (9.3. ob 6:47), ga. Mojca Verhovnik (8.3. ob 22:31), dr. 

Andrej Udovč (9.3. ob 7:42), g. Niko Muhič (8.3. ob 15:13), g. Vojko Arzenšek (8.3. ob 

17:56); 4 člani niso glasovali: g. Dušan Papež, g. Oliver Batagelj, g. Matija Kranjc, g. 

Istenič Gregor. 

 

 

Sklep št. 131: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje sestavo reprezentance za 

Svetovno prvenstvo v dvorani, ki bo potekalo 18.-20. marca 2022 v Beogradu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Ad 2: Nadstandardno zavarovanje za atlete in atletinje s perspektivnim ali 

višjim razredom kategorizacije. 

 

Obrazložitev predloga sklepa št. 132: 

 

AZS že več let v sodelovanju z OKS-om sklene nadstandardno zavarovanje paket Športnik 

za atlete in atletinje s perspektivnim ali višjim razredom kategorizacije. Za atlete in 

atletinje z olimpijskim in svetovnim razredom kategorizacije plača premijo v celoti OKS. 

Za atlete in atletinje s perspektivnim in mednarodnim razredom kategorizacije sofinancira 

OKS 210 € premije, zveza pa 54 € letne premije: 

 

 
 

Letni ocenjen strošek AZS za nadstandardno zavarovanje vseh 35 atletov in atletinj iz 

pripetega seznama bo znašal 1.674 €. Seznam je bil pripravljen na podlagi evidenca 

kategoriziranih športnikov z dne 1.2.2022. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 132: 13 članov je glasovalo ZA predlagani sklep:    

g. Roman Dobnikar (8.3. ob 15:48), g. Ladislav Mesarič (8.3. ob 22:13), mag. Primož 

Feguš (8.3. ob 17:15), g. Anton Noner (8.3. ob 14:47), g. Uroš Verhovnik (9.3. ob 8:19), 

g. Albert Šoba (8.3. ob 17:42), g. Matjaž Sovdat (9.3. ob 8:00), g. Stane Rozman (9.3. 

ob 6:37), ga. Aleksandra Fortin (9.3. ob 6:47), ga. Mojca Verhovnik (8.3. ob 22:31), dr. 

Andrej Udovč (9.3. ob 7:42), g. Niko Muhič (8.3. ob 15:13), g. Vojko Arzenšek (8.3. ob 

17:56); 4 člani niso glasovali: g. Dušan Papež, g. Oliver Batagelj, g. Matija Kranjc, g. 

Istenič Gregor. 

 

 



  

Sklep št. 132: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije sprejme sklenitev nadstandardnega 

zavarovanja za atlete in atletinje s perspektivnim ali višjim razredom kategorizacije. 

 

 

Seja se je zaključila 9. marca 2022 ob 14:15. 

 

 

Zapisal Nejc Jeraša.  


