
ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE       
Vodnikova cesta 155 
1000 Ljubljana 
 
           

ZAPISNIK 
 

24. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek  30. novembra 2006 
ob 17.30 uri v prostorih sejne sobe Zavoda Tivoli, Celovška 25, 1000 Ljubljana 

 
 Prisotni: dr. Peter Kukovica - predsednik, Janez Aljančič, Gabrijel Ambrožič, Marjan Hudej, Andrej 

Jeriček, Andrej B. Pengov, Martin Steiner, Tomo Šarf, Igor Topole, Jurij Novak, Anton Majcen, 
Robert Teršek 

Opravičeno odsotni: Črtomir Špacapan, Dušan Prezelj, Boris Dular, Marjan Štimec 
Novinarji: Jože Zidar-STA 
Ostali prisotni: Franjo Batagelj, Franc Mikec - člana NO AZS, Igor Primc - vodja vrhunske selekcije 
Strokovna služba: Boris Mikuž, Zdravko Peternelj, Živa Kravanja 
 
Sejo je vodil predsednik dr. Peter Kukovica, ki je uvodoma vse prisotne pozdravil in jih seznanil z gradivom 
in predlaganim dnevnim redom. 
 
Na začetku seje je bilo prisotnih 10 članov UO AZS. V skladu s 36. členom Poslovnika o delu UO AZS je bil 
UO AZS sklepčen in je veljavno odločal, ker je na seji bilo prisotnih več kot polovica članov. 
 
DNEVNI RED: 
1. Pregled zapisnika 22. seje UO AZS in 23. korespodenčne seje in realizacije sklepov 
2. Merila in koledar 2007 
3. Pogodbe atletov 
4. Mednarodna atletska liga za veliko nagrado AZS 2007 
5. Vrhunska atletska selekcija 
6. Pogodba OKS – ZŠZ 
7. Fundacija za šport – kandidatura za leto 2007 
8. Pobude in predlogi članov UO AZS 
9.    Razno  
          - EVACS 2008 
          - pritožba Črne Slavko 
 
Predlagani dnevni red je predsednik dal na glasovanje. 
Sklep št. 204 

Od 11 prisotnih članov UO AZS je za dnevni red glasovalo vseh 11 članov. 
 
AD 1 
Generalni sekretar je predstavil zapisnik 22. seje in 23. korespondenčne seje ter realizacijo vseh sklepov. 
Na zapisnika ni bilo pripomb. 
Sklep št. 205 

Vsi prisotni člani /11/ so soglasno potrdili oba zapisnika. 
 
AD 2 
O merilih za nastope na mednarodnih tekmovanjih je poročal predsednik strokovnega sveta Martin Steiner, 
ki je povzel izhodišča mednarodne atletske zveze IAAF in EAA ter dana izhodišča strokovnega sveta AZS.  

1. Merila za nastope na svetovnih in evropskih prvenstvih so predpisana s strani IAAF in EAA, razen 
za Evropsko prvenstvo v dvorani, ki jih je določil strokovni svet AZS. 

2. Merila za nastop na Univerziadi so predlog strokovnega sveta AZS za pogajanja s Slovensko 
univerzitetno športno zvezo (SUSA) o številu nastopajočih na njihove stroške. 

3. Merila za nastop na Svetovnem prvenstvu za mlajše mladince / mladinke in za nastop na Evropskem 
olimpijskem festivalu mladih (EYOF) so postavljena na podlagi usmeritev strokovnega sveta AZS in 
zagotavljajo ustrezno uvrstitev na tekmovanju. 



4. Norma za nastop se lahko doseže na vseh tekmovanjih po koledarju IAAF, EAA in AZS. 
Tekmovanja morajo potekati v skladu s Pravili za atletska tekmovanja. 

5. Vsi kandidati za nastop na mednarodnih tekmovanjih morajo nastopi na svojih državnih in pokalnih 
prvenstvih, razen tistih, ki imajo v istem terminu zagotovljen nastop na mitingih IAAF. Kot 
dopolnilo točke je izhodišče, da pokalna tekmovanja niso obvezujoča za vrhunske atlete, izjemoma 
le pri sestavi reprezentance. APS pa je stvar klubov. 

6. Strokovni svet AZS predlaga listo udeležencev Upravnemu odboru AZS. 
 

Pripomba Roberta Terška, vezano na evropski zimski pokal v metih, bo potrebna uskladiti z glavnim 
trenerjem za mete. 
Predstavitev koledarja je bila s strani predsednika tekmovalne komisije Gabrijela Ambrožiča. 
Igor Topole izpostavi možnost organizacije tekmovanja zimskega prvenstva v metih v organizaciji AK 
Koper v primeru prenosa termina na 3. marec. 
Sklep št. 206 

Prisotni člani /11/ so potrdili merila za leto 2007 kot jih je pripravil Strokovni svet AZS s 
pripombo, da se merila za EAA zimski pokal v metih uskladi do naslednje seje.    

Sklep št. 207 
Prisotni člani UO AZS /11/ so potrdili predlog strokovnega sveta in tekmovalne komisije AZS, 
da se tekmovanja, za katere trenutno še ni organizatorjev, ne izbrišejo iz koledarja.  
Društva se ponovno pozove za prevzem organizacije tekmovanj. 

 
AD 3 
O realizaciji podpisanih pogodb z atleti v letu 2006 je poročal Boris Mikuž. AZS je spoštovala vse roke 
plačila. V nadaljevanju je Martin Steiner predstavil pogodbe z atleti v letu 2007. Seznam atletov temelji na 
tablicah IAAF (madžarske tablice) ter osvojenih kolajnah na absolutnih mladinskih SP in EP. 
Definirani so trije razredi: 

o 1. razred (1150 točk in več) 
o 2. razred (1100-1149 točk) 
o 3. razred (1050-1099 točk) 

 
V 1. razredu je 7 atletov, v 2. razredu je 11 atletov, v 3. razredu je 13 atletov. SKUPAJ 31 atletov. 

 
Zap. IME IN PRIIMEK TOČKE 2006 

 
1. RAZRED  

1 A - PRIMOŽ KOZMUS 80.38 – 17.06. Solun – 1185   /    EP 7. 
2 B - BRIGITA LANGERHOLC 1:59.30  – 10.08. Goteborg – 1166    /    EP 5. 
3 A - MIRAN VODOVNIK 20.76 – 17.06. Solun – 1166 
4 A - SR - ČEPLAK JOLANDA  1:59.38 – 16.07. Lignano - 1164 
5 A - MATIC OSOVNIKAR 10.14 – 08.08. Goteborg – 1164    /    EP 3. 
6 A - PREZELJ ROŽLE 2.30 – 23.07. - N.mesto – 1157 
7 ŠESTAK MARIJA 14.53 – 13.09. Celje – 1152    /    FINALE IAAF 

2. RAZRED  
8 B – ŽUMER JAN 10.21 – 12.07. MB – 1139    /   PF EP 
9 A - HELENA JAVORNIK 2:29.37 – 09.04. Rotterdam - 1123 

10 TAJNIKAR PIA 11.43 – 12.07. N.mesto – 1122   /    PF EP 
11 OTTEY MARLENE 11.45 – 15.07. Maribor – 1119     /     PF EP 
12 ROMAN SONJA 4:11.24 – 08.06. Kassel - 1117 
13 ANDREJ BATAGELJ 16.63 – 30.06. Budimpešta - 1115 
14 POLJANEC ANDREJ 5.50  - 13.09. Celje – 1110 
15 B - ROVAN JURIJ   5.50 – 12.07. N.mesto – 1110 
16 OREŠNIK SARA 57.07 – 27.05. Kranj – 1109 
17 TOMIČ MARINA 13.39 – 10.06. Ljubljana – 1104 
18 ŽUMER KRISTINA 23.63 – 10.08. Goteborg - 1104 

3. RAZRED  
19 VUKMIROVIČ RADMILA 13.46 – 10.06. Ljubljana – 1096 
20 B - DAMJAN ZLATNAR 13.84 – 22.04. Brežice – 1096 
21 FRIDRIH BOŠTJAN 7.83 – 13.06. Zagreb – 1090 
22 A - BOŠTJAN BUČ 8:40.36 – 18.06. Solun – 1080 
23 NOSE MAJA 23.97 – 19.07. Maribor - 1079 



24 MIHALINEC MAJA 11.72 – 14.05. Sl.Bistrica - 1073 
25 SITAR DAMJAN 7698 – 27.05. Maribor – 1064 
26 KOKOT NINA 6.36 – 23.06. Velenje – 1057    /    F SPM 
27 KOLARIČ NINA 6.35 – 23.07. N.mesto - 1055 
28 PUC ANJA 54.42 – 17.06. Solun - 1054 
29 TINA ŠUTEJ 4.25 – 23.07. Novo mesto – KOLAJNA SP MLADINCI 
30 MARTINA RATEJ Predlog strokovnega sveta 
31 MARKO BRATOŽ Predlog strokovnega sveta 

 
Predlog razreza sredstev po razredih: 

 
Razred Pogodbena 

vsota - € 
Skupaj pogodbena 

vsota - € 
PRVI RAZRED 6000 42.000 
DRUGI RAZRED 4000 44.000 
TRETJI RAZRED 2000 26.000 
SKUPAJ 31 ATLETOV 112.000 

 
Višina obrokov in roki nakazila sredstev: 

- 1. obrok - 50% (januar 2007), 
- 2. obrok - 30% (april 2007), 
- 3. obrok - 20% (poračun v septembru 2007) 
 

Pred podpisom pogodbe bodo morali trenerji atletov oddati okvirni program treninga in tekmovanj. 
Pisarna AZS bo od tujih trenerjev zahtevala podpisano izjavo, da atleti izpolnjujejo zastavljeni in oddani 
okvirni program treninga in tekmovanj. 
 
NAGRADNI SKLAD ZA ATLETE, KI BODO NASTOPILI ZA REPREZENTANCO NA 
EVROPSKEM POKALU DRŽAVNIH REPREZENTANC 
 
Na predlog glavnih trenerjev bo strokovni svet AZS do prihodnje seje pripravil širši seznam atletov-
kandidatov za nastop na evropskem pokalu državnih reprezentanc. Opredeljeni cilj za leto 2007 je za moško 
in žensko ekipo: obstanek v 1. ligi. 
Za nagradni sklad se predvideva 12.500 €, ki se bo razdelil samo v primeru obstanka ekipe v 1. ligi. V 
primeru izpada ene od ekip, se nagrada prepolovi. Osvojene točke moške in ženske ekipe se seštejejo. 
Znesek nagradnega sklada se deli s številom osvojenih točk in se tako dobi vrednost osvojene točke. 
V štafeti posameznik prejme ¼ osvojenih točk. Rezerve v reprezentanci so upravičene do nagrade le, če 
nastopijo za ekipo. 
 
Robert Teršek je dal pripombo o razvrstitivi atletov po razredih. Trije atleti iz vrhunske selekcije niso v 
prvem razredu. Martin Steiner je obrazložil, da gre za dosežene rezultate, medtem ko imajo atleti iz vrhunske 
selekcije še dodatne bonuse. Nobeni kriterji niso 100%. Gre za zelo občutljivo področje. 
Boris Mikuž je poudaril, da so tablice samo kot pomoč in mehanizmi, ki Strokovnemu svetu AZS omogočajo 
več kombinacij po kriterijih in tako omogočajo objektivnejši pogled na položaj atletov ter omogočajo plasma 
najboljših atletov. 
Peter Kukovica pove, da gre za 20% povečanje sredstev za isto število atletov. 
V letu 2007 gre za črpanje sredstev iz podpisanih pogodb, nacionalnih panožnih ekip, vrhunske selekcije, 
nagradnega sklada, mednarodne atletske lige in seveda podpora Kope Golnik. Gre za razvojni vidik in 
potencial. Porast sredstev je vidna iz 10 milijonov, ki so bila na razpolago v letu 2004 na 54 milijonov, ki 
bodo predvidoma na voljo v letu 2007. 
Potrebno pa je atletom pojasniti, da zato upravičeno pričakujemo profesionalnejši odnos v javnosti in na 
atletskih stezah. 
Vezano na podpisane pogodbe je Martin Steiner obrazložil, da v izogib problematiki, ki se je pojavljala v 
preteklosti (odsotnost atletov – izplačilo obroka), bodo pogoji izplačila zadnjega obroka pri pogodbah v letu 
2007 jasno zapisana. 



Sklep št. 208 
Prisotni člani UO AZS /11/ so potrdili predlagano listo atletov za pogodbe ter razvrstitev v 
razrede. Potrdili so tudi razrez sredstev po razredih / 6000€-prvi; 4000€-drugi in 2000€-tretji / 
kot tudi roke izplačila. 

Sklep št. 209 
Vsi prisotni člani /11/ so potrdili predlog in kriterije nagradnega sklada za nastop na evropskem 
članskem pokalu v Milanu. 

 
AD 4 
Martin Steiner je predstavil izhodišča za organizacijo mitingov za veliko nagrado AZS v letu 2007. Gre za 
40% finančno bogatejši finančni sklad. Na zadnji seji UO AZS v mesecu decembru naj bi bile predstavljene 
discipline. 
Peter Kukovica je poudaril, da naj bodo mitingi odprti za vse tujce, saj tako pridobivamo na ugledu, kar je prav 
gotovo tudi povezano za dodatno zanimanje sponzorjev. 
Zasledovani cilji mitingov za Veliko nagrado AZS v letu 2007 so sledeči: 

o popularizacija atletike splošni in športni javnosti ter jo približati mladini 
o domačim in tujim atletom omogočiti kvalitetna tekmovanja 
o več možnosti za doseganje norm za nastop na večjih mednarodnih tekmovanjih 
o s kvalitetno organizacijo in zanimivim spremljevalnim programom pritegniti sponzorje, medije in 

gledalce 
Pogoji za izvedbo mitingov za Veliko nagrado AZS v letu 2007: 

1. Tehnični pogoj - certifikacija stadionov s strani tekmovalne komisije AZS 
2. Splošni pogoj – organizator pripravi vsebinski, finančni in terminski načrt mitinga za Veliko nagrado 

AZS do 31. januarja 2007. Izhodišča za pripravo načrta pripravita TK AZS in strokovni svet. 
3. Marketing in promocija – načrt pripraviti do 31. januarja 2007. 

Prispevek AZS 
o nagradni sklad v višini 42.000 € / (½ za atlete in ½ za atletinje) 
o elektronske meritve in obdelavo podatkov ter kontrolo dopinga v višini 12.500 € 
o 1500 € vsakemu organizatorju pri kadrovanju vrhunskih atletov, če bo organizator zagotovil za 8.000 

€ denarnih nagrad 
o oglaševanje in promocija Velike nagrade AZS 2.000 € / (plakati, naslovnice za štartno in rezultatno 

listo) 
o nagrade trem najboljšim organizatorjem v višini 600 €, 400 € in 200 € 

Prispevek organizatorja 
o nagradni sklad v višini 4000 € / 8.000 € (½ za atlete in ½ za atletinje) 
o miting za Veliko nagrado lahko traja največ 2 uri 
o reportažo mitinga preko lokalne TV 
o miting za mlajše kategorije pred mitingom Velike nagrade. Elektronske meritve in obdelava 

podatkov je strošek organizatorja. 
Organizatorji:  
AK Gorica Nova Gorica, AD Maribor 98 in AK Poljane Maribor, AD Almont Slovenska Bistrica, AK 
Velenje, AD Kladivar Celje, AD MASS Ljubljana, AK Krka Novo mesto, AK Fit Brežice 
Točkujeta se še DP in APS za člane in članice, kjer pa ni nagrad! 
Pravila mitingov Velike nagrade 

1. Za denarne nagrade lahko kandidirajo domači in tuji atleti. 
2. Za denarne nagrade organizatorja se upošteva najmanj 8 najboljših rezultatov v moški in 8 najboljših 

rezultatov v ženski konkurenci po v naprej znanih kriterijih. 
Komisarju Velike nagrade mora vsak organizator poslati dokazila o izplačilu nagrad 10 dni po 
mitingu.  

3. Za denarne nagrade Atletske zveze Slovenije se upošteva 10 najboljših rezultatov v moški in 10 
najboljših rezultatov v ženski konkurenci. AZS bo nagrade izplačala najkasneje do 30.10.2007. 

4. Za izračun se upoštevajo rezultati, ki presegajo 950 točk po tablicah IAAF za leto 2005. 
Za točkovanje sta pripravljena dva predloga. Prvi je naveden v predhodni točki, drugi predlog je 
pripravil Boris Ličof. Odločitev o točkovanju bo sprejeta na zadnjem sestanku s klubi, kjer bo tudi 
usklajevanje disciplin. Sestanek bo predvidoma do 20. decembra 2006. 

5. Atlet / atletinja, ki kandidira za denarno nagrado AZS, mora nastopiti na najmanj 4 mitingih. 
Obvezen je nastop na zadnjem mitingu, v kolikor je na programu njegova / njena tekmovalna 
disciplina. 



6. Za denarno nagrado AZS se upošteva seštevek točk 4 najboljših rezultatov v katerikoli disciplini. 
7. Rezultati, doseženi z nedovoljeno pomočjo vetra, se upoštevajo v točkovanju za končno uvrstitev. 
8. dosežen nov absolutni državni rekord Slovenije je vreden 10 točk, dosežen nov absolutni mladinski 

rekord Slovenije pa 7 točk. Upošteva se samo 1x dosežen rekord v sezoni. V primeru mladinskega in 
članskega rekorda hkrati se upošteva višja vrednost. 

9. Kategorija pionirjev in pionirk ne more nastopiti na mitingih Velike nagrade. 
 
Vloga komisarja 

1. sodeluje in pomaga organizatorjem pri organizaciji mitingov 
2. 5 dni pred izvedbo mitinga skupaj z delegatom AZS preverita potek priprave 
3. sodeluje na novinarski konferenci v kraju mitinga 
4. na osnovi ocenjevalne liste (izdelana do 31. januarja 2007), poročila komisarja Velike nagrade in 

poročila delegata AZS oceni posameznega organizatorja 
5. odloča v primerih različnega tolmačenja pravil in ostalih izrednih primerih na posameznih mitingih 

 
Ostali predlogi: 

o pridobiti glavnega medijskega pokrovitelja 
o vodenje liste rekordov MAL 2007 
o sprotna objava vrstnega reda najboljših atletov / atletinj in denarne nagrade na posameznem mitingu 

v biltenu z rezultati 
o predlaga se izdelava štartne in rezultatne liste po enotnem konceptu in v skladu z Razpisi tekmovanj 
o rezultatna lista in vrstni red v točkovanju se ažurno objavi na spletni strani AZS 
o avizo 

 
Sklep št. 210 

Prisotni člani/10/ so potrdili izhodišča za organizacijo Mitingov za veliko nagrado AZS v letu 
2007. En član/1/ UO AZS se je glasovanja vzdržal. 

 
AD 5 
O vrhunski selekciji je poročal Igor Primc na osnovi dopolnjenih izhodišč, ki so bila predstavljena na 
predhodni 22. redni  seji. 
V programu vrhunske selekcije AZS skupaj s koordinatorjem usklajuje in povezuje delo selekcije. AZS 
skuša omogočiti najoptimalnejše pogoje za trening in tudi ostalo podporo, ki je potrebna za doseganje 
vrhunskih rezultatov. 
Vrhunska selekcija je sistemizirana kot posebna organizacijska enota, ki je učinkovito integrirana v 
organizacijski ustroj AZS. Skrbi za promocijo atletike po vsem slovenskem prostoru, kot v tujini. 
Finančni načrt bi vseboval prihodke s strani AZS v letu 2007-10 mio in 12 mio v letu 2008. Sponzorji  
predvideni s strani koordinatorja Vrhunske selekcije so predvideni v višini 2 mio v letu 2007 in 3 mio v letu 
2008. 
Odhodki bi bili v večini za atlete 90%, 5% za novinarske konference in 15% honorarja za koordinatorja od 
pogodb, ki jih bo le ta pripeljal. Fiksni del nagrade znaša za koordinatorja 500.000,00 sit. 
Kot kriterij za vstop so discipline olimpijskega programa in dvoranske discipline brez dvoranskih štafet. 
Upoštevajo se rezultati iz sezone 2006. 
Do prekinitve statusa pride, če atlet v času statusa ne doseže IAAF B norme. Prav tako pride do prekinitve 
statusa v primeru nosečnosti atletinje. V vrhunski selekciji za leto 2007 so: 
Matic Osovnikar, Jan Žumer, Rožle Prezelj, Miroslav Vodovnik, Primož Kozmus, Langerholc Brigita, 
Jolanda Čeplak, Marija Šestak, Helena Javornik, Merlene Ottey. 
Cilji so: medalje in finalni nastopi na velikih tekmovanjih. 
 
V razpravi je predsednik AZS poudaril, da je potrebno za ta projekt izdelati celostno podobo in biti 
proaktiven. 
 
Sklep št. 211 

Prisotni člani /11/so potrdili program vrhunske selekcije za leto 2007. 



AD 6 
Pogodba OKS - ZŠZ je predstavil Boris Mikuž. Po dolgotrajnih pogajanjih je prišlo do podpisa pogodbe. 
Višina sredstev se je povečala iz predhodno pripravljene pogodbe 4000 € na 22000 €. Izplačilo v višini 75%  
bo predvidoma realizirano v 14 dneh, ostalih 25% pa kasneje. 
Predsednik je poudaril nekaj vidikov ključnega pomena: 

o AZS lahko sama predstavi atlete kandidate za OI 2008 
o AZS ni potrebno razkrivati svojih sponzorskih pogodb OKS-u 
o Porast sredstev s 4000 € na 22000 €. 

Sklep št. 212 
Vsi prisotni člani UO AZS /11/ so se seznanili in potrdili podpisano pogodbo za projekt Peking 
2008 med OKS - ZŠZ in Atletsko zvezo Slovenije. 

 
AD 7 
Kandidaturo Atletske zveze Slovenije za leto 2007, poslano na Fundacijo za šport, je predstavil Boris Mikuž. 
AZS je v celoti kandidirala na Fundacijo za sredstva v višini 621.332 €.  
Sklep št. 213 

Vsi prisotni člani /11/ so se seznanili in potrdili  kandidaturo Atletske zveze Slovenije na 
Fundacijo za šport. 

 
AD 8 
A. 
Boris Mikuž je seznanil prisotne s pritožbo Slavka Črneta, ki meni, da sklepi v zvezi s priznavanjem rekorda 
v mnogoboju pri članih s strani TK AZS ni pravilno. Enak pomislek ima na rekord na 200 m. Črne Slavko 
predlaga, da posebna komisija pregleda zadevo še enkrat. 
Na omenjeno materijo je pojasnilo dal Gabrijel Ambrožiča kot predsednik TK AZS. Zadeva glede 
mnogoboja se nanaša na tekmovanje DP v mnogobojih, ki je potekalo v Mariboru 27. in 28. maja 2006.  
Pritožba na prvostopenjski organ s strani kluba ni bila dana po pravilih v roku 30 minut po objavi uradnih 
rezultatov. Drugostopenjski organ, ki je pritožbena komisija, prav tako ni prejela nobene pritožbe. 
Pritožba na nov rekord v deseteroboju je bila dana v naslednjem tednu s strani S. Črneta. 
Sklep št. 214 

Prisotni člani/11/ so se seznanili z obrazložitvijo in potrdili /10/ za /1/ vzdržan glas/ in podprli 
odločitev strokovnega odbora sodnikov  in tekmovalne komisije, da se pritožbi ne ugodi. 

 
B. 
Na predlog člana UO AZS in predsednika Združenja atletskih sodnikov Slovenije Antona Majcna se na 
naslednji seji UO AZS predstavi knjižica atletski sodnik kot posebna točka dnevnega reda. 
 
C. 
Član UO AZS in član Združenja atletskih veteranov Jurij Novak  je izpostavil vprašanje vključevanja AZS v 
Balkansko zvezo. AZS je s strani posameznikov že v preteklosti prejela pobude, vendar je bila njena 
odločitev jasna, da ne vstopa v to zvezo. Razlogi so predvsem naslednji: 
- vse odločitve, vezane na tekmovalni sistem in finančno strukturo, je v rokah grške zveze 
- s tem se ogrozi slovenski tekmovalni sistem, ki je po dolgotrajnih naporih odlično zastavljen 
- nikakor si slovenska atletska reprezentanca ne more privoščiti udeležbe s tretjerazredno ekipo 
 
D. 
EVACS 2008 - poročal A.B.Pengov 
Andrej B. Pengov poda UO AZS kratko informacijo o projektu EVACS 2008. Pred tednom dni so prejeli 
dokument, ki predvideva prenos tekme iz AK Olimpije na ŠD Emarkt 2006. Dokument proučujejo in 
pogajanja se bodo nadaljevala januarja 2007. 
Sicer pa je A. Pengov v svojem poročanju podal naslednje informacije: 
 
Nič posebno novega, AK Olimpija še vedno ni dobila originalnega izvoda pogodbe, s katero je domnevno 
prevzela organizacijo prvenstva in je zato še vedno možnost sprožitve ustreznih preiskovalnih in pravosodnih 
postopkov. 
Morda je pozitivna sprememba v tem, da smo pred dobrim tednom dobili od  Športnega društva EVACS 
2008 predlog sporazuma, na podlagi katerega naj bi AK OLIMPIJA odstopila od pravic in obveznosti, ki 
gredo nosilcu organizacije veteranskega prvenstva, kar posestnike originalne pogodbe ne odvezuje od 



izročitve originalnega dokumenta AK Olimpiji. Izročitev tega dokumenta bo pravzaprav pogoj za ureditev 
tega vprašanja. 
 
Predlagani sporazum je sicer slaba, pa vendarle oprijemljiva osnova za pogovore, katerih rezultat bo najbrž 
prenos organizacijskih pravic na športno društvo EVACS za primerno odškodnino, tako da bosta AK 
Olimpija in AZS odvezana kakršne koli pravno formalne in stvarne ter tudi moralne odgovornosti. Na tej 
osnovi je AK Olimpija pripravila besedilo pogodbe, s katero naj bi se vprašanje prenosa tudi formalo pravno 
uredilo. 
 
To seveda ne pomeni, da pri realizaciji tega velikega atletskega dogodka AK Olimpija in njeni člani ter 
najbrž tudi mnogi drugi atletski delavci, atletinje in atleti ne bodo sodelovali – vendar iz povsem drugih 
izhodišč (kot jih bodo postavili novi formalni nosilci organizacije prvenstva). 
 
Sklep št. 215 

AK OLIMPIJA pojasni status, v katerem je tekma in fazo organizacije. 
Sklep št. 216 

Vsi prisotni člani UO AZS /10/ so se seznanili z obrazložitvijo in sprejeli odločitev /7/ za /1/ proti 
/1/vzdržan glas, da se AZS ne vključi v Balkansko zvezo. 

 
E. 
Član NO AZS Franjo Batagelj je izpostavil disciplinske postopke napram določenim atletom kot 
nespremenljive, atletom škodljive in morda zamujene v proceduralnih postopkih. 
Predsednica disciplinske komisije Tanja Malovrh je podala obrazložitev o vseh postopkih, ki so bili uvedeni 
napram petim atletom. Ugotovitveni sklep disciplinske komisije je bil, da imenovanje Antidoping komisije ni 
bilo v skladu s statutom AZS in tozadevno so bili vsi disciplinski postopki nezakoniti in v nadaljevanju so 
bili vsi atleti oproščeni. 
Postopek napram B. Šimuniču je v teku in bo zaslišanje v mesecu januarju 2007 ter odločba o postopku v 
februarju. 
Člani UO AZS so sprejeli obrazložitev na znanje. 
 
F. 
Predsednik Strokovnega sveta AZS je pojasnil, da je pred dnevi sklical sestanek, na katerem so trenerji na 
področju tekov na srednje in dolge proge izrazili nezadovoljstvo nad delom Boruta Podgornika. AZS bo v ta 
namen pripravila interni razpis in predvidoma na naslednji seji UO AZS bo že predlagal novega glavnega 
trenerja za srednje in dolge proge. Do takrat bo sam koordiniral delo. 
Hkrati je prenos strokovnih nalog dogovorjen z Zdravkom Peterneljem. 
 
Predsednik dr. Peter Kukovica je prisotne seznanil z namero, da se naslednja seja UO AZS skliče za 20. 
december 2006. 
 
Seja zaključena ob 20.00 uri 
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