
  

Z A P I S N I K 

 
 
 

31.dopisne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je potekala od četrtka, 24. 

marca 2022, od 17:00 do petka, 25. marca 2022, do 17:00. 

 

Vabljeni k glasovanju: člani Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.  

 

Dnevni red: 

1. Nagrada atletinji Tini Šutej in trenerju Milanu Kranjcu za osvojeno bronasto 

medaljo na SP v dvorani v Beogradu. 

2. FŠO - Določitev prednostne razvrstitve programov s področja infrastrukture.  

 

 

Ad 1: Nagrada atletinji Tini Šutej in trenerju Milanu Kranjcu za osvojeno 

bronasto medaljo na SP v dvorani v Beogradu. 

 

Obrazložitev predloga sklepa št. 142: 

 

Atletinja Tina Šutej in njen trener Milan Kranjc sta osvojila bronasto medaljo na SP v 

dvorani, ki je potekalo od 18. do 20. marca 2022 v Beogradu. Predsednik AZS R. Dobnikar 

predlaga UO AZS, da se skladno s Pravilnikom o denarnih nagradah atletinji Tini Šutej 

izplača nagrada v višini 5.000 € bruto in trenerju Milanu Kranjcu nagrada v višini 2.500 € 

bruto (50 % zneska nagrade atletinje). 

 

 

 
 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 142: 14 članov je glasovalo ZA predlagani sklep:    

g. Roman Dobnikar (24.3. ob 18:07), g. Ladislav Mesarič (24.3. ob 22:23), mag. Primož 

Feguš (25.3. ob 13:01), g. Anton Noner (25.3. ob 12:30), g. Uroš Verhovnik (25.3. ob 

8:40), g. Matjaž Sovdat (24.3. ob 21:08), g. Stane Rozman (25.3. ob 13:59), ga. 

Aleksandra Fortin (25.3. ob 14:01), ga. Mojca Verhovnik (25.3. ob 6:27), dr. Andrej Udovč 

(25.3. ob 9:18), g. Niko Muhič (24.3. ob 19:43), g. Vojko Arzenšek (25.3. ob 12:13), g. 



  

Matija Kranjc (25.3. ob 9:22), Oliver Batagelj (25.3. ob 13:03); 1 član je glasoval ZA po 

zaključku seje: g. Albert Šoba (25.3. ob 19:50); 2 člana nista glasovala: g. Dušan 

Papež, g., g. Istenič Gregor. 

 

Sklep št. 142: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije odobri denarno nagrado za 

osvojeno bronasto medaljo na SP v dvorani v Beogradu v višini 5.000 € bruto za atletinjo 

Tino Šutej in 2.500 € bruto za trenerja Milana Kranjca. 

 

 

 

Ad 2: FŠO - Določitev prednostne razvrstitve programov s področja 

infrastrukture.  

 

 

Obrazložitev predloga sklepa št. 143: 

 

S strani Fundacije za šport (FŠO) smo dobili poziv, da prijavljene programe, ki sodijo v 

okvir naše  športne panoge,  prednostno razvrstimo skladno s prioritetami na 

področju naše panoge. Delovna komisija v sestavi Andrej Jeriček, predsednik Svetovalnega 

telesa za investicije in infrastrukturne projekte, predsednik AZS Roman Dobnikar in 

direktor AZS Nejc Jeraša je pripravila prednostno razvrstitev programov s področja 

infrastrukture in ga je posredovala v obravnavo na Tehnično tekmovalno komisijo (TtK). 

Predsednik Ttk dr. Andrej Udovč na podlagi sklepa Ttk z dne 24.3.2022 predlaga UO AZS, 

da sprejme prednostno razvrstitev programov s področja infrastrukture za potrebe FŠO, 

kakor izhaja iz priloženega seznama. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 143: 12 članov je glasovalo ZA predlagani sklep:    

g. Roman Dobnikar (24.3. ob 18:07), g. Ladislav Mesarič (24.3. ob 22:23), mag. Primož 

Feguš (25.3. ob 13:01), g. Anton Noner (25.3. ob 12:30), g. Matjaž Sovdat (24.3. ob 

21:08), g. Stane Rozman (25.3. ob 13:59), ga. Aleksandra Fortin (25.3. ob 14:01), ga. 

Mojca Verhovnik (25.3. ob 6:27), dr. Andrej Udovč (25.3. ob 9:18), g. Niko Muhič (24.3. 

ob 19:43), g. Vojko Arzenšek (25.3. ob 12:13), Oliver Batagelj (25.3. ob 13:03); 1 član 

je glasoval ZA po zaključku seje: g. Albert Šoba (25.3. ob 19:50); 2 člana sta se 

vzdržala: g. Uroš Verhovnik (25.3. ob 8:40), g. Matija Kranjc (25.3. ob 9:22); 2 člana 

nista glasovala: g. Dušan Papež, g. Istenič Gregor. 

 

 

Sklep št. 143: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije sprejme prednostno razvrstitev 

programov s področja infrastrukture za potrebe FŠO. 

 

 

 

Seja se je zaključila 25. marca 2022 ob 17:00. 

 

 

Zapisal Nejc Jeraša.  


