
  

Z A P I S N I K 

 
 
 

43.dopisne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je potekala od srede, 3. 

avgusta 2022, od 18.10 do četrtka, 4. avgusta 2022, do 18:10. 

 

Vabljeni k glasovanju: člani Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.  

 

 

Dnevni red: 

 

1. Sestava reprezentance za Evropsko prvenstvo na prostem, München (NEM), 15. – 

21.08.2022. 
2. Prednostna lista kandidatov za zaposlitev mladih vrhunskih športnikov v Slovenski 

vojski. 

3. Udeležba reprezentance na Mediteranskem prvenstvu U23, Pescara (ITA), 10.-

11.9.2022.  

 

 

 

Ad 1: Sestava reprezentance za Evropsko prvenstvo na prostem, München 

(NEM), 15. – 21.08.2022. 
 

 

Obrazložitev predloga sklepa št. 175: 

 

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

2.8.2022 predlaga UO AZS, da potrdi predlog sestave reprezentance za Evropsko  

prvenstvo na prostem, ki bo potekalo 15. – 21.8.2022 v Münchnu (NEM), kakor izhaja iz 

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

atleti in atletinje, ki so dosegli rezultatske kriterije in tisti, ki so se na prvenstvo uvrstili 

preko lestvic (Road to Munich). 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 175: 14 članov je glasovalo ZA predlagani sklep:    

g. Roman Dobnikar (3.8. ob 19:03), g. Ladislav Mesarič (4.8. ob 0:48), mag. Primož Feguš 

(4.8. ob 11:32), g. Anton Noner (4.8. ob 9:03), g. Uroš Verhovnik (4.8. ob 13:04), g. Niko 

Muhič (3.8. ob 20:18), ga. Mojca Verhovnik (3.8. ob 18:21), ga. Aleksandra Fortin (3.8. 

ob 18:20), dr. Andrej Udovč (4.8. ob 12:00), g. Albert Šoba (3.8. ob 19:40), g. Stane 

Rozman (4.8. ob 9:33), g. Dušan Papež (4.8. ob 14:11), g. Matija Kranjc (4.8. ob 11:12), 

g. Matjaž Sovdat (4.8. ob 17:07); 1 član je glasoval ZA po preteku seje: g. Oliver 

Batagelj (7.8. ob 20:09); 2 člana nista glasovala: g. Vojko Arzenšek, g. Istenič Gregor. 

 

 

Sklep št. 175: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje sestavo reprezentance za 

Evropsko prvenstvo na prostem, ki bo potekalo 15. – 21.8.2022 v Münchnu (NEM). 

 

 

 

 

 



  

Ad 2: Prednostna lista kandidatov za zaposlitev mladih vrhunskih športnikov v 

Slovenski vojski. 

 

Obrazložitev predloga sklepa št. 176: 

 

Ministrstvo za obrambo in Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez sta v 

aprilu 2022 podpisala Sporazum o nadgradnji sodelovanja med Ministrstvom za 

obrambo/Slovensko vojsko in Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih 

zvez pri zaposlovanju vrhunskih športnikov in trenerjev ter sistemski podpori vrhunskemu 

športu. Na podlagi sporazuma je Slovenska vojska v Športni enoti zagotovila 10 delovnih 

mest namenjenih mladim vrhunskim športnikom.  

 

Kandidati za zaposlitev morajo izpolnjevati naslednje vstopne pogoje:  

• status kategoriziranega športnika mednarodnega, svetovnega ali olimpijskega razreda;  

• starost 18 – 24 let (letnik rojstva 2004-1998);  

• tekmovati v individualnih športnih panogah programa Mednarodnega sveta za vojaški 

šport (CISM)-v prilogi;  

• splošne sprejemne pogoje za zaposlitev v Slovenski vojski (izobrazba, državljanstvo, 

telesna in duševna sposobnost, nekaznovanost, brez varnostnih zadržkov, opravljen 

zdravniški pregled…). 

 

Vstopne pogoje izpolnjujejo Kristjan Čeh, Lia Apostolovski in Klara Lukan. Kristjan Čeh in 

Lia Apostolovski že imata sklenjeno zaposlitev v javni upravi, zato bo AZS predlagala in 

uvrstila na prednostno listo Klaro Lukan. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 176: 14 članov je glasovalo ZA predlagani sklep:    

g. Roman Dobnikar (3.8. ob 19:03), g. Ladislav Mesarič (4.8. ob 0:48), mag. Primož Feguš 

(4.8. ob 11:32), g. Anton Noner (4.8. ob 9:03), g. Uroš Verhovnik (4.8. ob 13:04), g. Niko 

Muhič (3.8. ob 20:18), ga. Mojca Verhovnik (3.8. ob 18:21), ga. Aleksandra Fortin (3.8. 

ob 18:20), dr. Andrej Udovč (4.8. ob 12:00), g. Albert Šoba (3.8. ob 19:40), g. Stane 

Rozman (4.8. ob 9:33), g. Dušan Papež (4.8. ob 14:11), g. Matija Kranjc (4.8. ob 11:12), 

g. Matjaž Sovdat (4.8. ob 17:07); 1 član je glasoval ZA po preteku seje: g. Oliver 

Batagelj (7.8. ob 20:09); 2 člana nista glasovala: g. Vojko Arzenšek, g. Istenič Gregor. 

 

 

Sklep št. 176: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije sprejme prednostno listo 

kandidatov za zaposlitev mladih vrhunskih športnikov v Slovenski vojski. 

 

 

 

Ad 3: Udeležba reprezentance na Mediteranskem prvenstvu U23, Pescara (ITA), 

10.-11.9.2022.  

 

Obrazložitev predloga sklepa št. 177: 

 

Mediteransko prvenstvo U23 bo letošnje leto potekalo 10.-11.9.2022 v Pescari. SS AZS je 

že pred časom sklenil, da se bo AZS tekmovanja udeležila. V istem vikendu (9.-10.9.2022) 

bo potekal tudi Atletski pokal Slovenije za člane in članice, ki je tudi del Mednarodne 

atletske lige (MAL) Telekom Slovenije. Osnovni namen MAL-a poleg popularizacije atletike 

je, da se atletom in atletinjam zagotovi dobra tekmovanja na domačih tleh. Na vseh 

tekmovanjih MAL-a je tudi poskrbljeno za prenos tekmovanj (live stream), snemanje 



  

reportaž in fotografiranje. Zato je tudi želja AZS, da se tekmovanj v okviru MAL-a udeležijo 

vsi najboljši slovenski atleti in atletinje. 

 

Direktor AZS N. Jeraša predlaga UO AZS, da se iz prej omenjenih razlogov in tudi dodatnih 

stroškov odpove udeležba reprezentance na Mediteranskem prvenstvu U23, Pescara (ITA), 

10.-11.9.2022, z namenom, da se bodo atleti in atletinje udeležili Atletskega pokala 

Slovenije za člane in članice, ki bo potekal v istem vikendu (9. in 10.9.2022).  

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 177: 10 članov je glasovalo ZA predlagani sklep:    

g. Roman Dobnikar (3.8. ob 19:03), g. Ladislav Mesarič (4.8. ob 0:48), mag. Primož Feguš 

(4.8. ob 11:32), g. Anton Noner (4.8. ob 9:03), g. Niko Muhič (3.8. ob 20:18), ga. Mojca 

Verhovnik (3.8. ob 18:21), ga. Aleksandra Fortin (3.8. ob 18:20), dr. Andrej Udovč (4.8. 

ob 12:00), g. Albert Šoba (3.8. ob 19:40), g. Dušan Papež (4.8. ob 14:11); 1 član je 

glasoval ZA po preteku seje: g. Oliver Batagelj (7.8. ob 20:09); 4 člani so glasovali 

PROTI: g. Uroš Verhovnik (4.8. ob 13:04), g. Stane Rozman (4.8. ob 9:33),  g. Matija 

Kranjc (4.8. ob 11:12), g. Matjaž Sovdat (4.8. ob 17:07); 2 člana nista glasovala: g. 

Vojko Arzenšek, g. Istenič Gregor. 

 

 

Sklep št. 177: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije odpoveduje udeležbo 

reprezentance na Mediteranskem prvenstvu U23, Pescara (ITA), 10.-11.9.2022 z 

namenom, da se bodo atleti in atletinje udeležili Atletskega pokala Slovenije za člane in 

članice, ki bo potekal 9. in 10.9.2022. 

 

 

 

Seja se je zaključila 4. avgusta 2022 ob 18:10. 

 

 

Zapisal Nejc Jeraša.  


