
  

Z A P I S N I K 

 
 
 

9.dopisne seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je potekala od nedelje, 2. 

maja 2021, od 23:00, do ponedeljka, 3. maja 2021, do 23:00. 

 

Vabljeni k glasovanju: člani Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.  

 

Ostali obveščeni: člani Nadzornega odbora Atletske zveze Slovenije. 

 

Dnevni red: 

1. Podelitev nagrade Aniti Horvat in Žanu Rudolfu za osvojeno bronasto medaljo na 

Svetovnem prvenstvu v štafetah, ki je potekalo 1. in 2. maja 2021 v Silesia-i (POL). 

 

 

Ad 1: Podelitev nagrade Aniti Horvat in Žanu Rudolfu za osvojeno bronasto 

medaljo na Svetovnem prvenstvu v štafetah, ki je potekalo 1. in 2. maja 2021 v 

Silesia-i (POL). 

 

 

Obrazložitev predloga sklepa št. 53: 

 

Anita Horvat in Žan Rudolf sta osvojila bronasto medaljo na Svetovnem prvenstvu v 

štafetah, ki je potekalo 1. in 2. maja 2021 v Silesia-i (POL). Nastopila sta v novi, 

netradicionalni štafeti 2 x 2 x 400 m.  

 

Predsednik AZS R. Dobnikar predlaga, da se atletinji in atletu kljub novi, netradicionalni 

disciplini dodeli nagrada. Komisija za nagrade in priznanja je v nedeljo, 2. 5. 2021, 

soglasno potrdila predlog nagrade in sprejela sledeči sklep: 

 

Komisija za nagrade in priznanja je dne 2. 5. 2021 na 2. dopisni seji SOGLASNO potrdila 

predlog g. predsednika Romana Dobnikarja usklajenega s predsednikom Strokovnega 

sveta Albertom Šobo, da se atletinji Aniti Horvat in atletu Žanu Rudolf dodeli denarna 

nagrada 4.000 € bruto (2.000 € bruto na atleta), za osvojeno bronasto medaljo na SP v 

štafetah na Poljskem.  

 

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

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

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

 

Glasovanje o predlaganem sklepu št. 53:  15 članov je glasovalo ZA predlagani sklep:  

g. Roman Dobnikar (3.5. ob 6:52), mag. Primož Feguš (3.5. ob 8:30), g. Ladislav Mesarič 

(3.5. ob 11:23), g. Stane Rozman (3.5. ob 6:26), g. Anton Noner (3.5. ob 9:30), dr. Andrej 

Udovč (3.5. ob 8:18), g. Uroš Verhovnik (3.5. ob 9:02), g. Albert Šoba (3.5. ob 8:09), ga. 

Aleksandra Fortin (3.5. ob 6:38), g. Niko Muhič (2.5. ob 23:16), g. Matjaž Sovdat (3.5. ob 

12:46), g. Dušan Papež (3.5. ob 8:15), g. Oliver Batagelj (3.5. ob 13:27); g. Vojko 

Arzenšek (3.5. ob 8:14), g. Istenič Gregor (3.5. ob 10:04); 2 člana nista glasovala: ga. 

Mojca Verhovnik, g. Matija Kranjc.  

 

 



  

Sklep št. 53: UO AZS na podlagi 5. člena Pravilnika o denarnih nagradah za dosežene 

rezultate za atlete in njihove trenerje v članskih kategorijah podeljuje nagrado atletinji 

Aniti Horvat in atletu Žanu Rudolfu za osvojeno bronasto medaljo na Svetovnem prvenstvu 

v štafetah, ki je potekalo 1. in 2. maja 2021 v Silesia-i (POL), v skupni višini 4.000 € bruto 

(atletinja Anita Horvat 2.000 € bruto in atlet Žan Rudolf 2.000 € bruto). 

 

 

 

 

Seja se je zaključila 3. maja 2021 ob 23:00. 

 

 

 

Zapisal Nejc Jeraša.  


