
  

 

Z A P I S N I K 

 
 
 

38.dopisne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je potekala od srede, 22. 

junija 2022, od 15.00 do četrtka, 23. junija 2022, do 15:00. 

 

Vabljeni k glasovanju: člani Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.  

 

Dnevni red: 

 

1. Sestava reprezentance za četveroboj reprezentanc za mlajše mladince in mladinke 

v Székesfehérváru na Madžarskem – 29. junij 2022. 

2. Sestava reprezentance za Evropsko prvenstvo za mlajše mladinke in mladince, 

Jeruzalem (ISR), 4. – 7. julij 2022. 

3. Sestava reprezentance za Olimpijski festival evropske mladine, Banska Bystrica 

(SVK), 24. – 30. julij 2022. 

 

 

Ad 1: Sestava reprezentance za četveroboj reprezentanc za mlajše mladince in 

mladinke v Székesfehérváru na Madžarskem – 29. junij 2022. 

 

 

Obrazložitev predloga sklepa št. 167: 

 
Predsednik SS AZS g. Albert Šoba na podlagi sprejetega sklepa iz seje SS AZS z dne 

21.6.2022 predlaga UO AZS, da potrdi predlog sestave reprezentance za četveroboj 

reprezentanc za mlajše mladince in mladinke v Székesfehérváru na Madžarskem – 29. junij 

2022, kakor izhaja iz priloženega seznama. Skladno z dokumentom Merila 2022 so se v 

reprezentanco uvrstili po 2 atleta/atletinje na disciplino na osnovi tablic 2022 (stanje 20. 

junij 2022). 

 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 167: 11 članov je glasovalo ZA predlagani sklep:    

g. Roman Dobnikar (22.6. ob 15:03), g. Ladislav Mesarič (22.6. ob 15:48), mag. Primož 

Feguš (23.6. ob 8:32), g. Anton Noner (23.6. ob 11:02), g. Matjaž Sovdat (22.6. ob 

22:06), ga. Aleksandra Fortin (22.6. ob 19:57), g. Uroš Verhovnik (23.6. ob 6:37), g. 

Dušan Papež (23.6. ob 14:46), g. Albert Šoba (22.6. ob 20:37), dr. Andrej Udovč (22.6. 

ob 16:32), g. Niko Muhič (22.6. ob 20:13); 1 član je glasoval ZA po zaključku seje: g. 

Vojko Arzenšek (24.6. ob 6:20); 5 članov ni glasovalo: g. Stane Rozman, ga. Mojca 

Verhovnik, g. Oliver Batagelj, g. Matija Kranjc, g. Istenič Gregor. 

 

Sklep št. 167: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje sestavo reprezentance za 

četveroboj reprezentanc za mlajše mladince in mladinke v Székesfehérváru na 

Madžarskem, ki bo potekal 29. junija 2022. 

 

 

 

 

 



  

Ad 2: Sestava reprezentance za Evropsko prvenstvo za mlajše mladinke in 

mladince, Jeruzalem (ISR), 4. – 7. julij 2022. 

 

 

Obrazložitev predloga sklepa št. 168: 

 
Predsednik SS AZS g. Albert Šoba na podlagi sprejetega sklepa iz seje SS AZS z dne 

21.6.2022 predlaga UO AZS, da potrdi predlog sestave reprezentance za Evropsko 

prvenstvo za mlajše mladinke in mladince, ki bo potekalo 4. – 7. julij 2022 v Jeruzalemu 

(ISR), kakor izhaja iz priloženega seznama. Skladno z dokumentom Merila 2022 so se v 

reprezentanco uvrstili atleti in atletinje z izpolnjeno normo (največ 2 na disciplino). 

 

Opomba: rok za izpolnitev norm je 23.06.2022. V primeru, da še kakšen potencialni 

kandidat doseže normo do omenjenega datuma (po potrditvi reprezentance na SS AZS in 

UO AZS), bo ta naknadno dodan na seznam in imenovan v reprezentanco. 

  

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 168: 11 članov je glasovalo ZA predlagani sklep:    

g. Roman Dobnikar (22.6. ob 15:03), g. Ladislav Mesarič (22.6. ob 15:48), mag. Primož 

Feguš (23.6. ob 8:32), g. Anton Noner (23.6. ob 11:02), g. Matjaž Sovdat (22.6. ob 

22:06), ga. Aleksandra Fortin (22.6. ob 19:57), g. Uroš Verhovnik (23.6. ob 6:37), g. 

Dušan Papež (23.6. ob 14:46), g. Albert Šoba (22.6. ob 20:37), dr. Andrej Udovč (22.6. 

ob 16:32), g. Niko Muhič (22.6. ob 20:13); 1 član je glasoval ZA po zaključku seje: g. 

Vojko Arzenšek (24.6. ob 6:20); 5 članov ni glasovalo: g. Stane Rozman, ga. Mojca 

Verhovnik, g. Oliver Batagelj, g. Matija Kranjc, g. Istenič Gregor. 

 

 

Sklep št. 168: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje sestavo reprezentance za 

Evropsko prvenstvo za mlajše mladinke in mladince, ki bo potekalo 4. – 7. julij 2022 v 

Jeruzalemu (ISR). 

 

 

 

Ad 3: Sestava reprezentance za Olimpijski festival evropske mladine, Banska 

Bystrica (SVK), 24. – 30. julij 2022. 

 

 

Obrazložitev predloga sklepa št. 169: 

 
Predsednik SS AZS g. Albert Šoba na podlagi sprejetega sklepa iz seje SS AZS z dne 

21.6.2022 predlaga UO AZS, da potrdi predlog sestave reprezentance za Olimpijski festival 

evropske mladine, ki bo potekal 24. – 30. julij 2022 v Banski Bystrici (SVK), kakor izhaja 

iz priloženega seznama. Skladno z dokumentom Merila 2022 je kvota nastopajočih na 

OFEM-u, ki jo je določil OKS, 12 atletov/atletinj in 3 osebe v spremstvu (vodja/trenerji). 

Norme za nastop je izpolnilo več kot 12 atletov/atletinj, zato je Strokovni svet AZS 

imenoval reprezentanco na osnovi kriterijev: 

- dosežena norma 

- v reprezentanco se je uvrstilo 12 atletov/atletinj na osnovi odstopanja doseženega 

rezultata od norme (%). 

- v vsaki posamezni disciplini lahko nastopi le en atlet. 



  

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 169: 11 članov je glasovalo ZA predlagani sklep:    

g. Roman Dobnikar (22.6. ob 15:03), g. Ladislav Mesarič (22.6. ob 15:48), mag. Primož 

Feguš (23.6. ob 8:32), g. Anton Noner (23.6. ob 11:02), g. Matjaž Sovdat (22.6. ob 

22:06), ga. Aleksandra Fortin (22.6. ob 19:57), g. Uroš Verhovnik (23.6. ob 6:37), g. 

Dušan Papež (23.6. ob 14:46), g. Albert Šoba (22.6. ob 20:37), dr. Andrej Udovč (22.6. 

ob 16:32), g. Niko Muhič (22.6. ob 20:13); 1 član je glasoval ZA po zaključku seje: g. 

Vojko Arzenšek (24.6. ob 6:20); 5 članov ni glasovalo: g. Stane Rozman, ga. Mojca 

Verhovnik, g. Oliver Batagelj, g. Matija Kranjc, g. Istenič Gregor. 

 

Sklep št. 169: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje sestavo reprezentance za 

Olimpijski festival evropske mladine, ki bo potekal 24. – 30. julij 2022 v Banski Bystrici 

(SVK). 

 

 

 

Seja se je zaključila 23. junij 2022 ob 15:00. 

 

 

Zapisal Nejc Jeraša.  


