
 
 
 

Ljubljana, 10. oktober 2014 
 
Z A D E V A: 
Zapisnik 16. (korespondenčne) seje Upravnega odbora atletske zveze Slovenije 
 
Dnevni red: 
 
1. Potrditev predloga Komisije za nagrade in priznanja za prejemnike nagrad in priznanj Atletske 
zveze Slovenije za leto 2014 
 
Predlog sklepa št. 92:  
Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje predlog dobitnikov plaket in priznanj Atletske 
zveze Slovenije za leto 2014, kot sledi: 

 
o Zlata plaketa:  
1.  Brigita Bukovec - za vrhunske dosežke 
2.  Gregor Cankar - za vrhunske dosežke 
3.  Marjan Štimec - za pomemben prispevek k razvoju atletike 
4.  Lojze Pungerčič - za pomemben prispevek k razvoju atletike 
 
o Srebrna plaketa:  
1. Milan Cimerman - za dolgoletno uspešno delo  
2. Svjetlan Vujasin - za dolgoletno uspešno delo  
3. Mateja Kosovelj-  za tekmovalne dosežke 
 
o Bronasta plaketa:  
1.  Srečko  Vovko - za uspešno izvedbo projekta 
2.  Leda Krošelj - za tekmovalne dosežke 

 
Komisija na predlog Tekmovalne komisije predlaga, da se Atletskemu klubu Nova Gorica 
podeli priznanje za najboljšega organizatorja atletskega tekmovanja za leto 2014.    
 

Komisija predlaga, da se v skladu s 7. členom pravilnika podeli priznanje družbi 
ELES, d.o.o. za dolgoletno sodelovanje z Atletsko zvezo Slovenije. 

 
Komisija na predlog predsednika Atletske zveze Slovenije predlaga, da prejme 
posebno priznanje zveze dr. Janez  Kocijančič, za dolgoletno odlično sodelovanje 
in podporo atletiki.   

 
Glasovanje o predlaganem sklepu: 
 
Glasovanje: 9 članov je glasovalo za predlagan sklep, 6 članov ni glasovalo. 
 
 
 
 
 
 



 
Sklep št. 92:  
Upravni odbor Atletske zveze Slovenije potrjuje predlog dobitnikov plaket in priznanj Atletske 
zveze Slovenije za leto 2014, kot sledi: 

 
o Zlata plaketa:  
5.  Brigita Bukovec - za vrhunske dosežke 
6.  Gregor Cankar - za vrhunske dosežke 
7.  Marjan Štimec - za pomemben prispevek k razvoju atletike 
8.  Lojze Pungerčič - za pomemben prispevek k razvoju atletike 
 
o Srebrna plaketa:  
4. Milan Cimerman - za dolgoletno uspešno delo  
5. Svjetlan Vujasin - za dolgoletno uspešno delo  
6. Mateja Kosovelj-  za tekmovalne dosežke 
 
o Bronasta plaketa:  
3.  Srečko  Vovko - za uspešno izvedbo projekta 
4.  Leda Krošelj - za tekmovalne dosežke 

 
Komisija na predlog Tekmovalne komisije predlaga, da se Atletskemu klubu Nova Gorica 
podeli priznanje za najboljšega organizatorja atletskega tekmovanja za leto 2014.    
 

Komisija predlaga, da se v skladu s 7. členom pravilnika podeli priznanje družbi 
ELES, d.o.o. za dolgoletno sodelovanje z Atletsko zvezo Slovenije. 

 
Komisija na predlog predsednika Atletske zveze Slovenije predlaga, da prejme 
posebno priznanje zveze dr. Janez  Kocijančič, za dolgoletno odlično sodelovanje 
in podporo atletiki.   

 
Zapisal:  
Luka Steiner, sekretar Atletske zveze Slovenije 


