
  

Z A P I S N I K 

 
 
 

46.dopisne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je potekala od srede, 2. 

novembra 2022, od 10.10 do četrtka, 3. novembra 2022, do 10:10. 

 

Vabljeni k glasovanju: člani Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.  

 

 

Dnevni red: 

 

1. Predlog nagrad in priznanj za leto 2022. 

2. Prednostni seznam za zaposlitev v državni upravi RS. 

 

 

 

Ad 1: Predlog nagrad in priznanj za leto 2022. 

 

Obrazložitev predloga sklepa št. 209: 

 

Skladno s Pravilnikom o priznanjih AZS je Komisija za nagrade in priznanja dne 24.10.2022 

pregledala in sprejela predlog nagrad in priznanj za leto 2022. Predsednik Komisije za 

nagrade in priznanja M. Sovdat predlaga UO AZS, da sprejme predlog priznanj za leto 

2022, kako izhaja iz priloženega dokumenta. 

 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 209: 16 članov je glasovalo ZA predlagani sklep:    

mag. Primož Feguš (3.11. ob 8:11), g. Ladislav Mesarič (2.11. ob 18:03), g. Anton Noner 

(2.11. ob 14:37), g. Uroš Verhovnik (2.11. ob 19:59), g. Niko Muhič (2.11. ob 16:06), ga. 

Mojca Verhovnik (2.11. ob 19:16), dr. Andrej Udovč (2.11. ob 22:16), g. Albert Šoba (2.11. 

ob 18:30), g. Stane Rozman (3.11. ob 8:20), g. Dušan Papež (3.11. ob 8:40), g. Matjaž 

Sovdat (2.11. ob 19:56); g. Vojko Arzenšek (3.11. ob 7:57), ga. Aleksandra Fortin (2.11. 

ob 18:28), g. Roman Dobnikar (2.11. ob 21:16),  g. Oliver Batagelj (2.11. ob 18:46), g. 

Matija Kranjc (3.11. ob 1:38); 1 član je glasoval ZA po preteku seje: g. Istenič Gregor 

(3.11. ob 15:35). 

 

 

Sklep št. 209: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije sprejme predlog nagrad in priznanj 

za leto 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Ad 2: Prednostni seznam za zaposlitev v državni upravi RS. 

 

 

Obrazložitev predloga sklepa št. 210: 

 

Dne 24.10.2022 smo s strani OKS-a dobili poziv za oddajo prednostnega seznama za 

zaposlovanje v državni upravi. Strokovni svet (SS) AZS je skladno s Kriteriji za oblikovanje 

prednostne liste športnikov in trenerjev kandidatov za zaposlovanje v državni upravi na 

seji dne 1.11.2022 pripravil seznam, ki je priložen v gradivu. 

 

Pri atletih sta v dogovoru z OKS-om na seznam uvrščena Matic Ian Guček (1.) in Robert 

Renner (4.), ki trenutno nimata ustrezne kategorizacije, ampak jo bosta zagotovo dobila 

konec leta na podlagi evropskih/svetovnih rang lestvic. Po posodobljenem pravilniku ima 

namreč sedaj OKS možnost, da tekom leta prioritetno listo tudi dopolnjuje, če kateri od 

športnikov pridobi pogoje za zaposlitev (pod pogojem, da je športnik uvrščen na prioritetno 

listo nacionalne panožne zveze). Vsi ostali atleti in atletinje, ki imajo mednarodni ali višji 

razred kategorizacije, so že zaposleni v državni upravi. 

 

Predsednik SS AZS A. Šoba predlaga UO AZS, da sprejem prednostni seznam za zaposlitev 

v državni upravi RS. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 210: 15 članov je glasovalo ZA predlagani sklep:    

mag. Primož Feguš (3.11. ob 8:11), g. Ladislav Mesarič (2.11. ob 18:03), g. Anton Noner 

(2.11. ob 14:37), g. Uroš Verhovnik (2.11. ob 19:59), g. Niko Muhič (2.11. ob 16:06), ga. 

Mojca Verhovnik (2.11. ob 19:16), dr. Andrej Udovč (2.11. ob 22:16), g. Albert Šoba (2.11. 

ob 18:30), g. Dušan Papež (3.11. ob 8:40), g. Matjaž Sovdat (2.11. ob 19:56); g. Vojko 

Arzenšek (3.11. ob 7:57), ga. Aleksandra Fortin (2.11. ob 18:28), g. Roman Dobnikar 

(2.11. ob 21:16),  g. Oliver Batagelj (2.11. ob 18:46), g. Matija Kranjc (3.11. ob 1:38); 1 

član je glasoval ZA po preteku seje: g. Istenič Gregor (3.11. ob 15:35); 1 član je glasoval 

PROTI: g. Stane Rozman (3.11. ob 8:20). 

 

 

Sklep št. 210: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije sprejme prednostni seznam za 

zaposlitev v državni upravi RS. 

 

 

Mnenja članov UO AZS: 

 
G. Istenič: Predno bom glasoval na 46. dopisni seji vas sprašujem, če nam lahko posredujete v vednost 
zapisnik SS AZS, točkovanje in utemeljitev sestave liste Prednostni seznam za zaposlitev v državni 
upravi RS. Ne nasprotujem listi, vendar bi želel prebrati utemeljitev in skladnost z našimi pravilniki v 
izogib različnim interpretacijam. 
 

 

Seja se je zaključila 3. novembra 2022 ob 10:10. 

 

 

Zapisal Nejc Jeraša.  

 

 



  

 


