
  

Z A P I S N I K 

 
 
 

41.dopisne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je potekala od četrtka, 14. 

julija 2022, od 9.20 do petka, 15. julija 2022, do 9:20. 

 

Vabljeni k glasovanju: člani Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.  

 

Dnevni red: 

 

1. Sestava reprezentance za Svetovno prvenstvo za mladince in mladinke, Cali 

(COL), 02. – 07.08.2022. 

2. Dopolnitev sestave reprezentance za Svetovno prvenstvo za mladince in 

mladinke, Cali (COL), 02. – 07.08.2022. 

 

Ad 1: Sestava reprezentance za Svetovno prvenstvo za mladince in mladinke, 

Cali (COL), 2. – 07.08.2022. 

 
Obrazložitev predloga sklepa št. 172: 

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

14.7.2022 predlaga UO AZS, da potrdi predlog sestave reprezentance za Svetovno 

prvenstvo za mladince in mladinke, ki bo potekalo 2. – 7.8.2022 v Cali-ju (COL), kakor 

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

uvrstili vsi starejši mladinci in mladinke, ki so izpolnili normo in ostale zahtevane kriterije 

s strani Svetovne atletike (cepljenje). SS AZS je v reprezentanco imenoval tudi mlajšo 

mladinko Brino Likar, ki je osvojila srebrno medaljo na EP za mlajše mladice in mladinke v 

Jeruzalemu in ima trenutno 5. rezultat na svetovnih tablicah v skoku v daljino. 

 

Rok za doseganje norm je 18.7.2022. V primeru, da bo še kateri atlet ali atletinja do 

zaključka roka izpolnil normo, bo avtomatsko imenovan v reprezentanco. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 172: 14 članov je glasovalo ZA predlagani sklep:    

g. Roman Dobnikar (14.7. ob 12:53), g. Ladislav Mesarič (14.7. ob 10:59), mag. Primož 

Feguš (14.7. ob 10:28), g. Anton Noner (14.7. ob 17:28), g. Matjaž Sovdat (15.7. ob 

9:04), g. Uroš Verhovnik (14.7. ob 10:23), g. Niko Muhič (14.7. ob 14:17), ga. Mojca 

Verhovnik (14.7. ob 17:33), g. Vojko Arzenšek (14.7. ob 21:50), dr. Andrej Udovč (14.7. 

ob 17:26), g. Albert Šoba (14.7. ob 9:40), g. Stane Rozman (15.7. ob 9:02), g. Oliver 

Batagelj (14.7. ob 15:25), g. Matija Kranjc (15.7. ob 1:52); 1 član je glasoval ZA po 

preteku seje: g. Dušan Papež (15.7. ob 9:29); 2 člana nista glasovala: ga. Aleksandra 

Fortin, g. Istenič Gregor. 

 

Sklep št. 172: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje sestavo reprezentance za 

Svetovno prvenstvo za mladince in mladinke, ki bo potekalo 2. – 7.8.2022 v Cali-ju (COL). 

 

 

 

 

 



  

Ad 2: Dopolnitev sestave reprezentance za Svetovno prvenstvo za mladince in 

mladinke, Cali (COL), 02. – 07.08.2022. 

 
Obrazložitev predloga sklepa št. 173: 

 
Predsednik AZS g. Roman Dobnikar predlaga UO AZS, da se v reprezentanco za Svetovno 

prvenstvo za mladince in mladinke, ki bo potekalo 2. – 7.8.2022 v Cali-ju (COL), povabijo 

tudi preostali mlajši mladinci in mladinke z izpolnjenimi normami: 

 

 
 

Nato bo odločitev atleta/atletinje skupaj s trenerjem ali se bodo povabilu odzvali ali ne. 

AZS namreč ne sme delati razlike med atleti in atletinjami z izpolnjenimi normami. 

Odločitev SS AZS, da se v reprezentanco imenuje mlajšo mladinko Brino Likar je pravilna, 

vendar morajo možnost uvrstitve v reprezentanco dobiti tudi preostali mlajši mladinci in 

mladinke z izpolnjenimi normami, saj je to v skladu z načelom enakopravnosti. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 173: 8 članov je glasovalo ZA predlagani sklep:    

g. Roman Dobnikar (14.7. ob 12:53), g. Ladislav Mesarič (14.7. ob 10:59), mag. Primož 

Feguš (14.7. ob 10:28), g. Matjaž Sovdat (15.7. ob 9:04), g. Niko Muhič (14.7. ob 14:17), 

g. Vojko Arzenšek (14.7. ob 21:50), dr. Andrej Udovč (14.7. ob 17:26), g. Oliver Batagelj 

(14.7. ob 15:25), 6 članov je glasovalo PROTI: g. Anton Noner (14.7. ob 17:28), g. Uroš 

Verhovnik (14.7. ob 10:23), g. Stane Rozman (15.7. ob 9:02), ga. Mojca Verhovnik (14.7. 

ob 17:33), g. Albert Šoba (14.7. ob 9:40), g. Matija Kranjc (15.7. ob 1:52); 1 član je 

glasoval ZA po preteku seje: g. Dušan Papež (15.7. ob 9:29); 2 člana nista glasovala: 

ga. Aleksandra Fortin, g. Istenič Gregor. 

 

 

Predlog sklepa št. 173 ni bil sprejet: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije dodeljuje 

mlajšim mladinkam Potnik Luciji, Hribar Lini in Zbičajnik Karolini možnost uvrstitve v 

reprezentanco za Svetovno prvenstvo za mladince in mladinke, ki bo potekalo 2. – 

7.8.2022 v Cali-ju (COL). 

 

Skladno z 48. Členom Poslovnika o delu UO AZS je za veljavnost sklepov na dopisnih sejah 

potrebna dvotretjinska večina glasujočih: 

 

 
 

Seja se je zaključila 15. julija 2022 ob 9:20. 

 

 

Zapisal Nejc Jeraša.  


