
  

Z A P I S N I K 

 
 
 

45.dopisne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je potekala od ponedeljka, 

17. oktobra 2022, od 17.00 do torka, 18. oktobra oktobra, do 17:00. 

 

 

Vabljeni k glasovanju: člani Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.  

 

 

Dnevni red: 

 

1. Kandidacijska lista za izbor atleta / atletinje leta 2022. 

2. Dopolnitev kandidacijske liste za izbor atleta / atletinje leta 2022 št.1. 

3. Dopolnitev kandidacijske liste za izbor atleta / atletinje leta 2022 št. 2. 

4. Imenovanje elektorja za volitve novih članov Državnega sveta RS. 

 

 

 

Ad 1: Kandidacijska lista za izbor atleta / atletinje leta 2022. 

 

Obrazložitev predloga sklepa št. 192: 

 

Skladno s Kriteriji in pravili za izbor atleta / atletinje leta je Komisija za nagrade in priznanja 

dne 17.10.2022 potrdila kandidacijsko listo za izbor atleta / atletinje leta, ki jo je pripravila 

delovna skupina v sestavi Šoba A. (član Strokovnega sveta AZS), Kreft R. (član izvršnega 

odbora ZATS), Mihalinec Zidar M. (predstavnica atletov) in Japelj G. (statistik AZS).   

 

Predsednik Komisije za nagrade in priznanja M. Sovdat predlaga UO AZS, da sprejme 

kandidacijsko listo za izbor atleta / atletinje leta 2022. Glasovanje se bo pričelo predvidoma 

v sredo, 19.10.2022. 

 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 192: 14 članov je glasovalo ZA predlagani sklep:    

g. Roman Dobnikar (17.10. ob 17:04), g. Ladislav Mesarič (17.10. ob 18:36), mag. Primož 

Feguš (18.10. ob 8:07), g. Anton Noner (18.10. ob 15:14), g. Uroš Verhovnik (17.10. ob 

19:26), g. Niko Muhič (17.10. ob 20:03), ga. Mojca Verhovnik (17.10. ob 20:40), dr. 

Andrej Udovč (18.10. ob 8:14), g. Albert Šoba (18.10. ob 12:33), g. Stane Rozman (17.10. 

ob 17:32), g. Dušan Papež (17.10. ob 17:50), g. Matjaž Sovdat (17.10. ob 20:54); g. 

Vojko Arzenšek (17.10. ob 17:34), ga. Aleksandra Fortin (17.10. ob 21:48); 1 član je 

glasoval ZA po preteku seje: g. Oliver Batagelj (18.10. ob 18:00); 2 člana nista 

glasovala: g. Matija Kranjc, g. Istenič Gregor. 

 

 

Sklep št. 192: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije sprejme kandidacijsko listo za izbor 

atleta / atletinje leta 2022. 

 

 

 

 



  

 

Ad 2: Dopolnitev kandidacijske liste za izbor atleta / atletinje leta 2022 št. 1. 

 

Obrazložitev predloga sklepa št. 193: 

 

Kandidacijska lista za izbor atleta/atletinje leta 2022 je bila prav tako posredovana v 

pregled vsem atletskim klubom in društvom. V predpisanem roku smo s strani AK Brežice 

prejeli dopis vezan na neuvrstitev Jakoba Urbanča med kandidate za starejše mladice. V 

dopisu je navedeno, da je bil Jakob Urbanč finalist Svetovnega prvenstva U20 in je na 

koncu dosegel 12. mesto. Navedeno je tudi, da so trenutno na listi kandidati, ki so bili na 

SP uvrščeni slabše ali pa se celo niso bili udeleženci SP. Delovna skupina v sestavi Šoba A. 

(član Strokovnega sveta AZS), Kreft R. (član izvršnega odbora ZATS), Mihalinec Zidar M. 

(predstavnica atletov) in Japelj G. (statistik AZS) je dopis obravnavala in ugotovila, da je 

Jakob Urbanč med starejšimi mladinci po vrstnem redu prvi, ki je izpadel iz seznama.  

 

Delovna skupina in predsednik Komisije za nagrade in priznanja M. Sovdat predlagata UO 

AZS, da se Jakoba Urbanča uvrsti kot dodatnega kandidata v kategoriji starejših mladincev 

na kandidacijski listi za izbor atleta/atletinje leta 2022. 

 

 

 
 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 193: 14 članov je glasovalo ZA predlagani sklep:    

g. Roman Dobnikar (17.10. ob 17:04), g. Ladislav Mesarič (17.10. ob 18:36), mag. Primož 

Feguš (18.10. ob 8:07), g. Anton Noner (18.10. ob 15:14), g. Uroš Verhovnik (17.10. ob 

19:26), g. Niko Muhič (17.10. ob 20:03), ga. Mojca Verhovnik (17.10. ob 20:40), dr. 

Andrej Udovč (18.10. ob 8:14), g. Albert Šoba (18.10. ob 12:33), g. Stane Rozman (17.10. 

ob 17:32), g. Dušan Papež (17.10. ob 17:50), g. Matjaž Sovdat (17.10. ob 20:54); g. 

Vojko Arzenšek (17.10. ob 17:34), ga. Aleksandra Fortin (17.10. ob 21:48); 1 član je 

glasoval ZA po preteku seje: g. Oliver Batagelj (18.10. ob 18:00); 2 člana nista 

glasovala: g. Matija Kranjc, g. Istenič Gregor. 

 

Sklep št. 193: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije sprejme Jakoba Urbanča kot 

dodatnega kandidata v kategoriji starejših mladincev na kandidacijski listi za izbor 

atleta/atletinje leta 2022. 

 

 

 

 

Ad 3: Dopolnitev kandidacijske liste za izbor atleta / atletinje leta 2022 št. 2. 

 

Obrazložitev predloga sklepa št. 194: 

 

Kandidacijska lista za izbor atleta/atletinje leta 2022 je bila prav tako posredovana v 

pregled vsem atletskim klubom in društvom. Po predpisanem roku smo s strani AD Kladivar 

Celje prejeli dopis vezan na neuvrstitev Martine Ratej med kandidatke v kategoriji članice. 

V dopisu je navedeno, da je Martina Ratej osvojila 5. mesto na EP, kar je bila 3 najboljša 



  

uvrstitev na omenjenem tekmovanju, in bi si s tem rezultatom zaslužila, da bi bila med 

izbranimi kandidatkami v kategoriji članice.  

 

Zaradi prepozno posredovanega dopisa delovna skupina v sestavi Šoba A. (član 

Strokovnega sveta AZS), Kreft R. (član izvršnega odbora ZATS), Mihalinec Zidar M. 

(predstavnica atletov) in Japelj G. (statistik AZS) in predsednik Komisije za nagrade in 

priznanja M. Sovdat niso obravnavali omenjenega dopisa. Celotni rezultati atletinje Martine 

Ratej so sledeči:  

 

 
 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 194: 14 članov je glasovalo ZA predlagani sklep:    

g. Roman Dobnikar (17.10. ob 17:04), g. Ladislav Mesarič (17.10. ob 18:36), mag. Primož 

Feguš (18.10. ob 8:07), g. Anton Noner (18.10. ob 15:14), g. Uroš Verhovnik (17.10. ob 

19:26), g. Niko Muhič (17.10. ob 20:03), ga. Mojca Verhovnik (17.10. ob 20:40), dr. 

Andrej Udovč (18.10. ob 8:14), g. Albert Šoba (18.10. ob 12:33), g. Stane Rozman (17.10. 

ob 17:32), g. Dušan Papež (17.10. ob 17:50), g. Matjaž Sovdat (17.10. ob 20:54); g. 

Vojko Arzenšek (17.10. ob 17:34), ga. Aleksandra Fortin (17.10. ob 21:48); 1 član je 

glasoval ZA po preteku seje: g. Oliver Batagelj (18.10. ob 18:00); 2 člana nista 

glasovala: g. Matija Kranjc, g. Istenič Gregor. 

 

Sklep št. 194: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije sprejme Martino Ratej kot dodatno 

kandidatko v kategoriji članice na kandidacijski listi za izbor atleta/atletinje leta 2022. 

 

 

 

Ad 4: Imenovanje elektorja za volitve novih članov Državnega sveta RS. 

 

Obrazložitev predloga sklepa št. 195: 

 

Državna volilna komisija je objavila javni poziv za volitve novih članov Državnega sveta 

RS (priloga Javni poziv). Področje športa ima skupaj s področjem kulture v Državnem svetu 

RS enega (1) predstavnika, ki ga izvolijo t. i. elektorji – to so posamezniki, ki jih imenujejo 

(izvolijo) tako kulturna društva kot športna društva oz. športne zveze v skladu s svojimi 

pravili in ki nato sestavljajo volilno telo, ki izvoli člana Državnega sveta RS. Da bi bil v 

Državni svet RS izvoljen predstavnik športa in ne predstavnik kulture, moramo športna 

društva oz. športne zveze imenovati v volilno telo, ki nato izvoli člana Državnega sveta RS, 

čim več svojih t. i. elektorjev.  

 

Atletska zveza Slovenije lahko imenuje 1 elektorja, ki bo nato sestavljal volilno telo, ki bo 

izvolil člana Državnega sveta RS za področje kulture in športa. 

 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 195: 14 članov je glasovalo ZA predlagani sklep:    

g. Roman Dobnikar (17.10. ob 17:04), g. Ladislav Mesarič (17.10. ob 18:36), mag. Primož 

Feguš (18.10. ob 8:07), g. Anton Noner (18.10. ob 15:14), g. Uroš Verhovnik (17.10. ob 

19:26), g. Niko Muhič (17.10. ob 20:03), ga. Mojca Verhovnik (17.10. ob 20:40), dr. 

Andrej Udovč (18.10. ob 8:14), g. Albert Šoba (18.10. ob 12:33), g. Stane Rozman (17.10. 



  

ob 17:32), g. Dušan Papež (17.10. ob 17:50), g. Matjaž Sovdat (17.10. ob 20:54); g. 

Vojko Arzenšek (17.10. ob 17:34), ga. Aleksandra Fortin (17.10. ob 21:48); 1 član je 

glasoval ZA po preteku seje: g. Oliver Batagelj (18.10. ob 18:00); 2 člana nista 

glasovala: g. Matija Kranjc, g. Istenič Gregor. 

 

Sklep št. 195: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije imenuje R. Dobnikarja kot elektorja 

za volitve novih članov Državnega sveta RS (področje kultura in šport). 

 

 

 

Seja se je zaključila 18. oktobra 2022 ob 17:00. 

 

 

Zapisal Nejc Jeraša.  


