
  

Z A P I S N I K 

 
 
 

6.dopisne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je potekala od torka, 23. 

marca 2021, od 16:00, do srede, 24. marca 2021, do 16:00. 

 

Vabljeni k glasovanju: člani Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.  

 

Ostali obveščeni: predsednik Nadzornega odbora Atletske zveze Slovenije. 

 

Dnevni red: 

1. Sprejem prioritetnega seznama programov na področju gradnje športnih objektov 

2021 (FŠO). 

2. Potrditev reprezentance za Prvenstvo Balkana v tekmovalni hoji, 27.3.2021, 

Antalya (TUR). 

3. Mednarodna atletska liga Telekom Slovenije 2021. 

 

 

Ad 1: Sprejem prioritetnega seznama programov na področju gradnje športnih 

objektov 2021 (FŠO). 

 

Obrazložitev predloga sklepa št. 36: 

S strani Fundacije za šport smo dobili poziv za določitev prioritete programov na področju 

gradnje športnih objektov. Delovna komisija v sestavi A. Jeriček, A. Udovč, R. Dobnikar in 

N. Jeraša je pripravila predlog prioritetnega seznama in ga dala v obravnavo Tehnično – 

tekmovalni komisiji (TtK). Vrstni red je bil narejen na osnovi naslednjih kriterijev: 

- član AZS,  

- atletski stadion (uradna tekmovanja AZS),  

- atletski šolski stadion (šolska tekmovanja),  

- velikost kraja 

- dostopnost atletske infrastrukture (ali je v kraju ali okolici že stadion/atletska steza 

ali ne – sive lise) in  

- ostalo. 

Ttk je na dopisni seji sprejela prioritetni seznam in predlaga Upravnemu odboru Atletske 

zveze Slovenije (UO AZS), da sprejme prioritetni seznam programov na področju gradnje 

športnih objektov, kakor izhaja iz priloženega seznama. 

 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 36:  14 članov je glasovalo ZA predlagani sklep: g. 

Roman Dobnikar (23.3. ob 16:14), mag. Primož Feguš (23.3. ob 16:58), g. Ladislav 

Mesarič (23.3. ob 23:29), g. Stane Rozman (24.3. ob 6:34), g. Anton Noner (23.3. ob 

20:08), dr. Andrej Udovč (23.3. ob 22:40), g. Uroš Verhovnik (23.3. ob 20:34), g. Dušan 

Papež (24.3. ob 8:14), g. Albert Šoba (23.3. ob 18:45), ga. Mojca Verhovnik (23.3. ob 

17:51), ga. Aleksandra Fortin (23.3. ob 19:39), g. Niko Muhič (23.3. ob 20:35), g. Matjaž 

Sovdat (23.3. ob 17:35), g. Vojko Arzenšek (24.3. ob 11:08). 1 član se je vzdržal: g. 

Istenič Gregor (24.3. ob 14:09); 1 član je glasoval ZA po zaključku seje: g. Oliver 

Batagelj (26.3. ob 24:58); 1 član ni glasoval: g. Matija Kranjc. 
 



  

 

 

Sklep št. 36: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije sprejme prioritetni seznam 

programov na področju gradnje športnih objektov, kakor izhaja iz priloženega seznama. 

 

 

 

Ad 2: Potrditev reprezentance za Prvenstvo Balkana v tekmovalni hoji, 27.3.2021, 

Antalya (TUR). 

 

Obrazložitev predloga sklepa št. 37: 

 

Na Prvenstvo Balkana v tekmovalni hoji, ki bo potekalo 27.3.2021 v Antalyi (TUR), so se 

imeli možnost prijaviti vsi atleti in atletinje, ki so izkazali interes. Stroške prevoza na 

tekmovanje si bodo atleti, atletinje in spremstvo pokrili sami, stroške prenočišča pa bo 

pokril organizator tekmovanja. 

 

Predsednik Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije g. Albert Šoba predlaga UO AZS, 

da potrdi predlog sestave reprezentance za Prvenstvo Balkana v tekmovalni hoji, 

27.3.2021, Antalya (TUR), kakor izhaja iz priloženega seznama. 

 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 37:  15 članov je glasovalo ZA predlagani sklep: g. 

Roman Dobnikar (23.3. ob 16:14), mag. Primož Feguš (23.3. ob 16:58), g. Ladislav 

Mesarič (23.3. ob 23:29), g. Stane Rozman (24.3. ob 6:34), g. Istenič Gregor (24.3. ob 

14:09), g. Anton Noner (23.3. ob 20:08), dr. Andrej Udovč (23.3. ob 22:40), g. Uroš 

Verhovnik (23.3. ob 20:34), g. Dušan Papež (24.3. ob 8:14), g. Albert Šoba (23.3. ob 

18:45), ga. Mojca Verhovnik (23.3. ob 17:51), ga. Aleksandra Fortin (23.3. ob 19:39), g. 

Niko Muhič (23.3. ob 20:35), g. Matjaž Sovdat (23.3. ob 17:35), g. Vojko Arzenšek (24.3. 

ob 11:08); 1 član je glasoval ZA po zaključku seje: g. Oliver Batagelj (26.3. ob 24:58); 

1 član ni glasoval: g. Matija Kranjc. 

 

 

Sklep št. 37: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrdi sestavo reprezentance za 

Prvenstvo Balkana v tekmovalni hoji, 27.3.2021, Antalya (TUR). 

 

 

 

Ad 3: Mednarodna atletska liga Telekom Slovenije 2021. 

 

Obrazložitev predloga sklepa št. 38: 

 

Atletska zveza Slovenije bo tudi letos organizirala Mednarodno atletsko ligo Telekom 

Slovenije 2021 (MAL 2021). Trenutno potekajo pogovori z organizatorji 8 tekmovanj, ki 

bodo letos vključeni v MAL 2021, in sicer: 

 

- 27. maj 2021 - Atletski miting Ptuj – Memorial Roberta Preloga 

- 29. maj 2021 - Atletski miting Slovenska Bistrica - Stepišnikov memorial v metu 

kladiva 

- 5. – 6. junij 2021 - Prvenstvo Slovenije za člane in članice (Kranj)  



  

- 9. junij 2020 - Mednarodni atletski miting Maribor – 8. memorial Iztoka Ciglariča v 

teku na 1500 m (AK Poljane) 

- 1. – 2. julij 2020 - Atletski pokal Slovenije za člane in članice (Velenje) 

- 14. julij 2021 - 32. mednarodni atletski miting Novo mesto 

- 5. september 2021 – Mednarodni miting Maribor – AD Štajerska 

- 17. september 2021 - Mednarodni atletski miting Ljubljana – 16. memorial Matica 

Šušteršiča in Patrika Cvetana 

 

 

Skladno s finančnim načrtom 2021 bo Atletska zveza Slovenije zagotovila naslednje 

nagrade: 

- nagrade za posamezna tekmovanja MAL 2021: najboljših 8 rezultatov v moški in 

ženski konkurenci po tablicah World Athletics (WA):  

500 € - 400 € - 350 € - 300 € - 250 € - 200 € - 150 € - 100 € (vsi zneski so v bruto 

vrednostih). Izjemi sta Atletski pokal Slovenije za člane in članice in Prvenstvo 

Slovenije za člane in članice, kjer denarnih nagrad ni.  

- skupna nagrada za zmagovalce MAL 2021: najboljši 4 v moški in ženski konkurenci: 

2000 € – 1500 € – 1000 € – 500 € (vsi zneski so v bruto vrednostih). 

-  

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 38:  15 članov je glasovalo ZA predlagani sklep: g. 

Roman Dobnikar (23.3. ob 16:14), mag. Primož Feguš (23.3. ob 16:58), g. Ladislav 

Mesarič (23.3. ob 23:29), g. Stane Rozman (24.3. ob 6:34), g. Istenič Gregor (24.3. ob 

14:09), g. Anton Noner (23.3. ob 20:08), dr. Andrej Udovč (23.3. ob 22:40), g. Uroš 

Verhovnik (23.3. ob 20:34), g. Dušan Papež (24.3. ob 8:14), g. Albert Šoba (23.3. ob 

18:45), ga. Mojca Verhovnik (23.3. ob 17:51), ga. Aleksandra Fortin (23.3. ob 19:39), g. 

Niko Muhič (23.3. ob 20:35), g. Matjaž Sovdat (23.3. ob 17:35), g. Vojko Arzenšek (24.3. 

ob 11:08); 1 član je glasoval ZA po zaključku seje: g. Oliver Batagelj (26.3. ob 24:58);  

1 član ni glasoval: g. Matija Kranjc. 

 

 

 

Sklep št. 38: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je seznanil z osnovnimi 

informacijami glede organizacije Mednarodne atletske lige Telekom Slovenije 2021. 

 
 

 

Seja se je zaključila 24. marca 2021 ob 16:00. 

 

 

 

Zapisal Nejc Jeraša.  


