
  

Z A P I S N I K 

 
 
 

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

15. marca 2021, od 14:45, do torka, 16. marca 2021, do 12:00. 

 

Vabljeni k glasovanju: člani Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.  

 

Ostali obveščeni: predsednik Nadzornega odbora Atletske zveze Slovenije. 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev nagrade atletinji Tini Šutej in trenerju Milanu Kranjcu za osvojeno srebrno 

medaljo na EP v dvorani, ki je potekalo 4.3 – 7.3.2021 v Torunu (POL). 

 

 

Ad 1: Potrditev nagrade atletinji Tini Šutej in trenerju Milanu Kranjcu za osvojeno 

srebrno medaljo na EP v dvorani, ki je potekalo 4.3 – 7.3.2021 v Torunu (POL). 

 

Obrazložitev predloga sklepa št. 35: 

 

Atletinja Tina Šutej in trener Milan Kranjc sta osvojila srebrno medaljo na EP v dvorani, ki 

je potekalo 4.3 – 7.3.2021 v Torunu (POL).  

Komisija za nagrade in priznanja je v soboto, 13. 3. 2021, korespondenčno pregledala 

obstoječ Pravilnik o nagradah, ki je objavljen na spletni strani Atletske zveze Slovenija - 

http://slovenska-atletika.si/wp-content/uploads/2015/12/akt_22_pravilnik_o_nagradah.pdf  in 

soglasno potrdila priložen predlog nagrade atletinje: 

Komisija za nagrade in priznanja skladno s Pravilnikom o nagradah predlaga Upravnemu 

odboru Atletske zveze Slovenije (UO AZS), da dodeli atletinji Tini Šutej in trenerju Milanu 

Kranjcu denarno nagrado za osvojeno srebrno medaljo na EP v dvorani v Torunu v višini 

4.000 € bruto (Tina Šutej) in 2.000 € bruto (Milan Kranjc). 

Predsednik AZS R. Dobnikar predlaga UO AZS, da potrdi predlog nagrade. V dogovoru z 

atletinjo in trenerjem bo nagrada izplačana kot denarna nagrada ali kot dodatno dodeljena 

sredstva, ki jih bosta lahko atletinja in trener porabila za stroške trenažnega procesa.  

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 35: vseh 17 članov je glasovalo ZA predlagani 

sklep: g. Roman Dobnikar (15.3. ob 14:49), mag. Primož Feguš (15.3. ob 15:09), g. 

Ladislav Mesarič (15.3. ob 20:24), g. Istenič Gregor (16.3. ob 9:09), g. Stane Rozman 

(15.3. ob 15:16), g. Anton Noner (15.3. ob 18:01), dr. Andrej Udovč (15.3. ob 16:32), g. 

Uroš Verhovnik (15.3. ob 14:56), g. Dušan Papež (16.3. ob 8:18), g. Albert Šoba (15.3. 

ob 20:28), ga. Mojca Verhovnik (15.3. ob 17:25), ga. Aleksandra Fortin (15.3. ob 17:43), 

g. Niko Muhič (15.3. ob 14:54), g. Matjaž Sovdat (15.3. ob 20:48), g. Vojko Arzenšek 

(15.3. ob 17:43), g. Oliver Batagelj (15.3. ob 20:30), g. Matija Kranjc (15.3. ob 20:38). 

 
 

 

 

 

http://slovenska-atletika.si/wp-content/uploads/2015/12/akt_22_pravilnik_o_nagradah.pdf 


  

 

Sklep št. 35: UO AZS potrdi nagrado atletinji Tini Šutej in trenerju Milanu Kranjcu za 

osvojeno srebrno medaljo na EP v dvorani, ki je potekalo 4.3 – 7.3.2021 v Torunu (POL), 

v višini 4.000 € bruto (Tina Šutej) in 2.000 € bruto (Milan Kranjc). 

 

 
 

 

Seja se je zaključila 16. marca 2021 ob 12:00. 

 

 

 

Zapisal Nejc Jeraša.  


