
  

Z A P I S N I K 

 
 
 

50.dopisne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je potekala od torka, 10. 

januarja 2023, od 16.45 do srede, 11. januarja 2023, do 16:45. 

 

Vabljeni k glasovanju: člani Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.  

 

 

Dnevni red: 

 

1. Dokument Merila 2023. 

2. Dokument Atletika 2023. 

3. Sestava reprezentance za Sredozemsko prvenstvo U23 v dvorani, Valencia 

(ESP), 22.1.2023. 

 

 

Ad 1: Dokument Merila 2023. 

 

Obrazložitev predloga sklepa št. 228: 

 

Upravni odbor AZS je predlog dokumenta Merila 2023 obravnaval na 15. redni seji UO AZS 

dne 22.12.2022. UO AZS je na seji SS AZS naročil, da mora do 6. januarja 2023 pripraviti 

končni predlog dokumenta Merila 2023. 

 

Na seji SS AZS dne 3.1.2023 so bile narejene naslednje spremembe dokumenta Merila 

2023: 

- Strokovni svet bo določil reprezentanco za dvoranski troboj Srbija-Hrvaška-

Slovenija na osnovi rezultatov, doseženih do vključno 21.1.2023. Nastopijo lahko 

člani, mlajši člani in starejši mladinci; 

- pri kriterijih za OFEM je dodan tekst: V primeru, da dva ali več atletov doseže normo 

v posamezni disciplini, se upošteva najboljši rezultat sezone teh atletov. V primeru 

enakega rezultata se upošteva drugi najboljši rezultat teh atletov. 

- v kriterijih za izbor reprezentance mlajših mladincev za Četveroboj se črta določilo 

o upoštevanju vetra pri šprinterskih disciplinah. 

- v Merilih 2023 se črta Balkansko prvenstvo v krosu. 

 

Predsednik SS AZS A. Šoba in direktor AZS N. Jeraša predlagata UO AZS, da sprejme 

dokument Merila 2023. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 228: 16 članov je glasovalo ZA predlagani sklep:  

mag. Primož Feguš (10.1. ob 21:28), g. Ladislav Mesarič (10.1. ob 22:26), g. Anton Noner 

(11.1. ob 11:51), g. Uroš Verhovnik (10.1. ob 19:41), g. Niko Muhič (11.1. ob 00:52), ga. 

Mojca Verhovnik (10.1. ob 21:03), dr. Andrej Udovč (11.1. ob 7:17), g. Albert Šoba (11.1. 

ob 13:35), g. Dušan Papež (11.1. ob 13:38), g. Stane Rozman (11.1. ob 8:37), g. Matjaž 

Sovdat (11.1. ob 8:38); g. Vojko Arzenšek (11.1. ob 8:46), ga. Aleksandra Fortin (11.1. 

ob 6:56), g. Roman Dobnikar (10.1. ob 18:28),  g. Oliver Batagelj (10.1. ob 21:33), g. 

Matija Kranjc (10.1. ob 19:41); 1 član je glasoval ZA po zaključku seje: g. Istenič 

Gregor (11.11. ob 17:44). 

 

Sklep št. 228: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije sprejme dokument Merila 2023. 



  

 

Ad 2: Dokument Atletika 2023. 

 

Obrazložitev predloga sklepa št. 229: 

 

Upravni odbor je predlog dokumenta Atletika 2023 obravnaval na 15. redni seji UO AZS 

dne 22.12.2022. UO AZS je na seji SS AZS naročil, da mora do 6. januarja 2023 pripraviti 

končni predlog dokumenta Atletika 2023. 

 

Na seji SS AZS dne 3.1.2023 so bile narejene naslednje spremembe dokumenta Atletika 

2023: 

- pri Vrhunski selekciji 2 in Internacionalni selekciji sta dodana rezultatska kriterija 

za polmaraton in maraton, za katere ni bilo norm za EP Pariz 2020; 

- pri vseh selekcijah (NPE) so sredstva izražena v EUR in ne v dnevih priprav; 

- v selekcijah AZS so lahko samo mladinci in člani, pionirji v tem smislu niso 

sofinancirani s strani AZS. Zato se iz NPE izvzamejo vsi atleti in atletinje, ki so v letu 

2023 še pionirji oz. pionirke (izločena sta bila 2 atletinje pri selekciji NPE U18); 

- v NPE U20 se uvrsti Nika Fajfar (ŠTA), v NPE U23 se uvrsti Liza Šajn (AADS) – obe 

imata dosežen kriterij na 10 km – cestni tek; 

- med sklepi SS AZS je dodana alineja: vsi atleti, ki bodo imeli na dan 1. februar 

2023 perspektivni ali višji razred kategorizacije, bodo imeli možnost sklenitve 

brezplačnega nadstandardnega zdravstvenega zavarovanja. Strošek sklenitve 

zavarovanja bo pokrit s strani AZS in OKS. 

 

Skladno s sejo UO AZS so pri Vrhunski selekciji 1 in 2, Internacionalni ter Vrhunski mladi 

selekciji namesto € navedene enote sredstev s pripisom: Ob sprejemu dokumenta je 1 

enota vredna 1 €, končna vrednost enote bo določena s strani Upravnega odbora AZS po 

prejemu višine sredstev s strani pristojnega ministrstva in Fundacije za šport. 

 

Predsednik SS AZS A. Šoba in direktor AZS N. Jeraša predlagata UO AZS, da sprejme 

dokument Atletika 2023. 

 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 229: 15 članov je glasovalo ZA predlagani sklep:  

mag. Primož Feguš (10.1. ob 21:28), g. Ladislav Mesarič (10.1. ob 22:26), g. Anton Noner 

(11.1. ob 11:51), g. Uroš Verhovnik (10.1. ob 19:41), g. Niko Muhič (11.1. ob 00:52), ga. 

Mojca Verhovnik (10.1. ob 21:03), dr. Andrej Udovč (11.1. ob 7:17), g. Albert Šoba (11.1. 

ob 13:35), g. Dušan Papež (11.1. ob 13:38), g. Stane Rozman (11.1. ob 8:37), g. Matjaž 

Sovdat (11.1. ob 8:38); g. Vojko Arzenšek (11.1. ob 8:46), ga. Aleksandra Fortin (11.1. 

ob 6:56), g. Roman Dobnikar (10.1. ob 18:28), g. Oliver Batagelj (10.1. ob 21:33); 1 član 

je glasoval PROTI: g. Matija Kranjc (10.1. ob 19:41); 1 član je glasoval ZA po 

zaključku seje: g. Istenič Gregor (11.11. ob 17:44). 

 

 

Sklep št. 229: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije sprejme dokument Atletika 2023. 

 

 

 

 

 

 



  

 

Ad 3: Sestava reprezentance za Sredozemsko prvenstvo U23 v dvorani, Valencia 

(ESP), 22.1.2023. 

 

Obrazložitev predloga sklepa št. 230: 

 

SS AZS je na seji dne 3.1.2023 obravnaval tudi nastope na Sredozemskih prvenstvih 

mlajših članov. Stališče SS AZS je, da podpira udeležbo slovenskih atletov na 

Sredozemskih prvenstvih mlajših članov, tako v dvorani kot na prostem. Predlog je, da 

nastopi toliko mlajših članov in članic z doseženimi mednarodnimi normami, kolikor jih ima 

AZS sofinanciranih. Mladinci ne morejo nastopiti. Za Sredozemsko prvenstvo v dvorani 

2023 (Valencia) imamo sofinancirane dve atletinji in dva atleta ter vodjo reprezentance. 

Ker v letu 2023 do prijave ni tekmovanj v dvorani, se upoštevajo rezultati in norme iz 

poletja 2022. Na Sredozemsko prvenstvo se pošlje dve atletinji in dva atleta z največjim 

pozitivnim odstopanjem od norme. Letalske vozovnice krije AZS (100€ na osebo), vse 

druge stroške krijejo sami atleti in vodja reprezentance.  

SS AZS je pripravil pregled atletov in atletinj z doseženimi normami. V reprezentanco so 

se uvrstili po dve atletinji in dva atleta z največjim pozitivnim odstopanjem od norme. 

Atleti in atleti, ki so se odpovedali nastopu, so označeni z rdečo barvo. 

 

Predsednik SS AZS A. Šoba predlaga UO AZS, da potrdi predlog sestave reprezentance za 

Sredozemsko prvenstvo U23 v dvorani, ki bo potekalo 22.1.2023 v Valencii (ESP), kakor 

izhaja iz priloženega seznama.  

 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 230: 16 članov je glasovalo ZA predlagani sklep:  

mag. Primož Feguš (10.1. ob 21:28), g. Ladislav Mesarič (10.1. ob 22:26), g. Anton Noner 

(11.1. ob 11:51), g. Uroš Verhovnik (10.1. ob 19:41), g. Niko Muhič (11.1. ob 00:52), ga. 

Mojca Verhovnik (10.1. ob 21:03), dr. Andrej Udovč (11.1. ob 7:17), g. Albert Šoba (11.1. 

ob 13:35), g. Dušan Papež (11.1. ob 13:38), g. Stane Rozman (11.1. ob 8:37), g. Matjaž 

Sovdat (11.1. ob 8:38); g. Vojko Arzenšek (11.1. ob 8:46), ga. Aleksandra Fortin (11.1. 

ob 6:56), g. Roman Dobnikar (10.1. ob 18:28),  g. Oliver Batagelj (10.1. ob 21:33), g. 

Matija Kranjc (10.1. ob 19:41); 1 član je glasoval ZA po zaključku seje: g. Istenič 

Gregor (11.11. ob 17:44). 

 

 

Sklep št. 230: Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje sestavo reprezentance za 

Sredozemsko prvenstvo U23 v dvorani, ki bo potekalo 22.1.2023 v Valencii (ESP). 

 

 

 

Seja se je zaključila 11. januarja 2023 ob 16:45. 

 

 

Zapisal Nejc Jeraša.  

 

 


