
 

 

Ljubljana, 25. julij 2015 

 

Z A D E V A: 

Zapisnik 31. (korespondenčne) seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije 

 

Dnevni red: 

 

1. Predlog uvrstitve atleta v RIO team na podlagi sklepa Strokovnega sveta in 

predlog enkratnih nagrad za atletinje in atlete, ki so osvojili medalje na 

Svetovnem prvenstvu U18, Evropskem prvenstvu U20 in Evropskem prvenstvu 

U23. 

 

Obrazložitev predloga sklepa: 

Predsednik Atletske zveze Slovenije Gregor Benčina je podal predlog strokovnemu svetu, 

da se na podlagi doseženega rezultata in osvojenega naslova evropskega prvaka U23 

Roberta Rennerja uvrsti v RIO team ter se mu nameni denarni znesek v višini 6.500,00 

EUR (in 30 % trenerju).  

 

Hkrati je Upravnemu odboru podan predlog, da se naslednjim atletom izplača nagrade za 

enkratne dosežke na zadnjih velikih tekmovanjih: 

 U20 EP: Matija Muhar enkratna nagrada 2.500 EUR in 20 % trener, 

 U20 EP: Veronika Domjan 1.500 EUR in 20 % trener, 

 U18 SP: Maja Bedrač 1.000 EUR in 20 % trener. 

 

Strokovni svet je sprejel predlog, da se Roberta Rennerja uvrsti v RIO Team in izrazil 

podporo predlogu za dodelitev enkratnih nagrad za ostale atlete dobitnike medalj, saj so 

na tekmovanjih osvojili medalje ter nastopili rezultatsko uspešno. 

 

Predlog sklepa št. 140: na podlagi sklepa Strokovnega sveta, doseženega rezultata in 

osvojenega naslova evropskega prvaka U23, se atleta Roberta Rennerja uvrsti v RIO 

team in dodeli pogodbo v višini 6.500,00 EUR (in 30 % trener). 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 140: 10 članov je glasovalo ZA predlagani sklep, 5 

članov ni glasovalo. 

 

Sklep št. 140: 

Upravni odbor potrjuje, da se na podlagi sklepa Strokovnega sveta, doseženega rezultata 

in osvojenega naslova evropskega prvaka U23, atleta Roberta Rennerja uvrsti v RIO 

team in dodeli pogodbo v višini 6.500,00 EUR (in 30 % trener). 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 141: 10 članov je glasovalo ZA predlagani sklep, 5 

članov ni glasovalo. 

 

Predlog sklepa št. 141: zaradi osvojenih medalj na mednarodnih prvenstvih v 

upoštevni starostni kategoriji, se naslednjim atletom izplača nagrade za enkratne 

dosežke: 

 U20 EP: Matija Muhar enkratna nagrada 2.500 EUR in 20 % trener, 

 U20 EP: Veronika Domjan 1.500 EUR in 20 % trener, 

 U18 SP: Maja Bedrač 1.000 EUR in 20 % trener. 



 

 

Predlog podelitve enkratnih nagrad podpira tudi Strokovni svet Atletske zveze Slovenije. 

 

Sklep št. 141: 

Upravni odbor potrjuje, da se zaradi osvojenih medalj na mednarodnih prvenstvih v 

upoštevni starostni kategoriji, naslednjim atletom izplača nagrade za enkratne 

dosežke: 

 U20 EP: Matija Muhar enkratna nagrada 2.500 EUR in 20 % trener, 

 U20 EP: Veronika Domjan 1.500 EUR in 20 % trener, 

 U18 SP: Maja Bedrač 1.000 EUR in 20 % trener. 

 

 

Zapisal: 

Luka Steiner 

 

 


