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Z A P I S N I K
13. korespondenčne seje Upravnega odbora AZS,
ki je bila sklicana v ponedeljek, 26. septembra 2005
DNEVNI RED:
1. Kandidatura za Bloudkova priznanja
Komisija za nagrade in priznanja AZS je posredovala UO AZS predlog, da se predlaga za
dobitnika Bloudkove nagrade za izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa Leopolda Erika
Rovana z naslednjo obrazložitvijo:
Leopold Rovan je bil rojen 14. novembra 1944 v Brežicah. Po poklicu je profesor športne vzgoje in
je deloval na šoli od leta 1963. V mladih letih je bil aktiven igralec rokometa.
V času svojega dela na šoli je vodil razne krožke s področja športa in bil organizator plavalnih in
smučarskih tečajev.
Dolgih 13 let je bil na čelu društva športnih pedagogov Dolenjske. Še vedno je član predsedstva
društva športnih pedagogov Slovenije, en mandat je bil tudi predsednik društva.
V atletiki deluje od leta 1977 in je osrednja osebnost v Brežicah. Med drugim je bil tudi ustanovitelj
atletskega kluba Brežice, v katerem še danes deluje kot atletski trener, mednarodni sodnik, organizator
tekmovanj in predsednik kluba. Vse te dejavnosti je opravljal in še opravlja popolnoma amatersko.
V času svojega delovanja je organiziral 20x mednarodni miting, 25x ulični tek mladosti, 23x cestni
tek, v okviru katerega se je izvedlo tudi 10x državno prvenstvo v cestnem teku za osnovne in srednje šole,
11x mednarodni miting v skoku s palico in 11x polmaraton Terme Čatež. Leta 1979 in 1994 je bil
organizator krosa Dela.
S svojim prizadevanjem je veliko prispeval k izgradnji stadiona v Brežicah, s katerim so bili dani
pogoji za še večji razvoj atletike in izvedbo državnih posamičnih in pokalnih prvenstev v mnogobojih v tem
predelu Slovenije.
Kot atletski trener je vzgojil vrsto mladih atletov, ki so nastopili tudi v državni reprezentanci.
Največji uspeh pa je dosegel s sinom v skoku s palico, tudi letošnjim udeležencem olimpijskih iger.
Njegovo amatersko delo ni bilo vezano samo na domače okolje, saj je deloval tudi v strokovnih
organih Atletske zveze Slovenije – bil je član strokovnega sveta in tudi njegov predsednik ter nacionalni
trener za mnogoboje.
S svojim 40 letnim amaterskim pristopom in delom je bistveno prispeval k razvoju atletike tako v
Brežicah kot v Sloveniji.

Sklep št. 72:
Atletska zveza Slovenije predlaga Leopolda Erika Rovana za Bloudkovo nagrado za
izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa.
Opredelitev članov UO AZS je bila sledeča:
o dvanajst (12) članov potrjuje navedeni sklep
o pet (5) članov ni poslalo svoje opredelitve

AZS predlaga za dobitnike Bloudkove plakete za pomemben tekmovalni dosežek naslednje
kandidate:
o Jana Kerševan – 1. mestov skoku v višino z rezultatom 1.84 m
o Svit Pintar – 2. mesto v skoku s palico z rezultatom 4.70 m
o Nina Kokot – 3. mesto v skoku v daljino z rezultatom 6.22 m
o Saša Kampič – 3. mesto v metu kopja z rezultatom 47.62 m
V slovenski atletski reprezentanci so omenjeni tekmovalci nastopili na Olimpijskem festivalu
mladih (EYOF). Tekmovanje je bilo v Lignanu (Italija), v času od 4.- 8. julija 2005
Sklep št. 73:
Atletska zveza Slovenije predlaga Jano Kerševan, Svita Pintarja, Nino Kokot in Sašo
Kampič za Bloudkovo plaketo za pomemben tekmovalni dosežek.
Opredelitev članov UO AZS je bila sledeča:
o pet (5) članov potrjuje navedeni sklep
o pet (5) članov ni poslalo svoje opredelitve
o sedem (7) članov ni dalo pozitivne opredelitve
Atletska zveza Slovenije predlaga Matejo Kosovelj med posameznicami in ekipo v sestavi Mateja
Kosovelj, Lucija Krkoč in Suzana Mladenovič za Bloudkovo plaketo za pomemben tekmovalni
dosežek.
Na svetovnem prvenstvu v gorskih tekih je v kategoriji mladink 2. mesto osvojila Mateja Kosovelj,
ekipa v postavi Mateja Kosovelj, Lucija Krkoč in Suzana Mladenovič pa 1. mesto.
Tekmovanje je bilo v Welingtonu na Novi Zelandiji dne 25. septembra 2005.
Sklep št. 74:
Atletska zveza Slovenije predlaga Matejo Kosovelj med posameznicami in ekipo v
sestavi Mateja Kosovelj, Lucija Krkoč in Suzana Mladenovič za Bloudkovo plaketo za
pomemben tekmovalni dosežek.
Opredelitev članov UO AZS je bila sledeča:
o pet (5) članov potrjuje navedeni sklep
o pet (5) članov ni poslalo svoje opredelitve
o sedem (7) članov ni dalo pozitivne opredelitve
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