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ZAPISNIK 
 

19. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek, 30. marca ob 17.30 uri v       
prostorih Zavoda Tivoli, Celovška 25, 1000 Ljubljana    

 
 Prisotni: dr. Peter Kukovica-predsednik, Janez Aljančič-podpredsednik, Gabrijel Ambrožič, 
                Boris Dular, Marjan Hudej, Jurij Novak, Andrej B.Pengov, Leopold E.Rovan, Tomo Šarf, 
                Črtomir Špacapan, Andrej Jeriček, Anton Majcen, Igor Primc 
 Opravičeno odsotni:Dušan Prezelj, Marjan Štimec, Igor Topole  
 Novinarji: Jože Zidar -STA 
 Ostali prisotni: Franjo Batagelj, Franc Mikec-člani NO AZS, Tadej Malovrh-predsednik ADK AZS 
 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. 
Prisotnih je bilo 12 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 18. seje UO AZS 
2. Nastop na SP v dvorani 
3. Poročila o delu v letu 2005 in finančno poročilo 
4. Antidoping komisija - pravilnik 
5. Projekt » Vrhunski atlet » 
6. Program AZS 2006 in finančni plan 
7. Priprava skupščine 2006 
8. Priprava Zbornika » 85 let slovenske atletike » 
9. Priprava ISO standarda 
10.    Pobude in predlogi članov UO AZS 
11.    Razno  
 

Sklep št. 141  
Na predlagani dnevni red in bilo pripomb. Prisotni člani UO AZS so ga  soglasno podprli. 
 
AD 1. Pregled zapisnika 18. seje 
Na zapisnik ni bilo pripomb. 
 
Sklep št. 142  
Člani UO AZS so soglasno potrdili zapisnik 18. seje. 
 
AD2. Nastop na SP dvorana-MOSKVA 
Uvodno obrazložitev in kratko poročilo je podal vodja reprezentance in generalni sekretar AZS Boris Mikuž. 
Lahko se pohvalimo z izjemnim nastopom Matica Osovnikarja in Marka Bratoža, kar ne moremo trditi za 
Mirana Vodovnika in zlasti ne za Sonjo Roman, ki je tekla daleč pod našimi pričakovanji in zmožnostmi 
oziroma sposobnostmi. Ponovno poudari, da je dejansko imelo normo 9 atletov, vendar je glede na njihovo 
trenutno pripravljenost bila odločitev Strokovnega sveta AZS strateško pravilno naravnana. 
Organizacijsko ni bilo pripomb. Zlasti gre pohvala medicinskemu delu, za kar je organizator odlično poskrbel. 
Slovenska ekipa je bila odlično usklajena, polna pozitivnega naboja, kar je botrovalo tudi prisotnost medijev. 
Oprema je bila s strani atletov in ostalih udeležencev prvenstva pozitivno sprejeta. 



Predsednik SS AZS Polde Rovan je izrazil obžalovanje za atletinjo Marino Tomič in Brigito Langerholc, ki se 
prvenstva zaradi že predhodno znanih informacij in dejstev nista udeležili. 
Pozdravi izjemen nastop Matica Osovnikarja in Marka Bratoža. 
Nekaj članov UO AZS je imelo pripombe na barvo opreme, ne pa na  kvaliteto materiala. Po krajši razpravi je 
prevladalo mnenje, da je potrebno slediti slovenskim barvam, ki so bile predstavljene s strani OKS že v 
preteklosti. 
Glede na predvideno veliko naročilo v letu 2006, ki predstavlja velik finančni zalogaj cca 10 miljonov, je 
potrebno poiskati profesionalno pomoč pri samem izboru barve in kroja. 
 
Sklep št. 143 
Prisotni člani UO AZS so soglasno potrdili poročilo o nastopu na SP v dvorani v Moskvi, s pripombo, 
da je potrebno slediti slovenskim barvam pri nadaljnjem naročanju opreme za leto 2006.  
 
AD3. Poročilo o delu v letu 2005 in finančno poročilo. 
Predsednik Peter Kukovica je predlagal, da se združita 3. in 6. točka dnevnega reda v smislu poročila 2005  
in plana 2006. 
Vsem prisotnim se je zahvalil za vso podporo v prvem letu svojega mandata in nanizal cilje, ki so bili 
zastavljeni v letu 2005: 

• razširitev tekmovalnega sistema mladih -10 tekmovanj več 
• podpis pogodb z  vrhunskimi atleti / letos 17 atletov podpisnikov več kot v 2004 / torej 32 
• izboljšanje tekmovalnega sistema - Mednarodna atletska liga 2006  
• sistemska ureditev zdravstvene oskrbe za atlete 
• aktivno sodelovaje s klubi 
• izboljšanje materialno-finančnega stanja-področje marketinga 
• kvalitetni odnosi z mediji   
• transparentno javno delovanje 

 
Leto 2004 bo prav gotovo neponovljivo, na področju izjemnih rezultatov. Gre za menjavo generacij, kar se 
prav vsi zavedamo, zato v  letu 2005 ni bilo pike na "i" in odmevnih rezultatov na velikih tekmovanjih z izjemo 
Sredozemskih iger. 
Nadaljeval je v smislu videnja delovanja v letu 2006-2008 in izpostavil nekaj ključnih projektov: 

• sodelovanje z MŠŠ in MOL vezano na krožno dvorano v Novem Mestu, kjer je zadeva stala dve leti 
zaradi nerazjasnjenih stališč vezana na lastništvo. Primarni interes imajo kolesarji. Prav gotovo, bi 
bilo zanimivo postaviti povezavo, v smislu uporabe  krožne dvorane tudi za atletska tekmovanja. 
Potrebno se je dogovoriti za sestanek in konkretne akcije. 

• veliko mednarodno veteransko tekmovanje EVACS, k je predvideno v slovenskem prostoru leta 
2008 

• projekt Olimpijskih iger Peking 2008 
Svoje poročanje je nadaljeval na finančnem področju, kjer je z zadovoljstvom povedal, da je bil v letu 2005 v 
primerjavi prihodkovne in odhodkovne strani  prikazan presežek. V primerjavi z letom 2004 smo kar 62% višji 
znesek porabili na področju vrhunske in mladinske atletike. Primerjalno so bili prihodki v letu 2005 s strani 
MŠŠ 35%, FŠ25%,marketing in ostalo 20%. 
Član UO AZS Tomo Šarf je dal pripombo na nepravilen podatek vezi financiranja gorskih tekačev in prosil za 
korekturo. 
Ostalih pripomb ni bilo. O ostalih poročilih, ki so bila v gradivu se na predlog člana UO AZS Borisa Dularja ni 
razpravljalo. 
 
Sklep št. 144 
Člani UO AZS so od 13 prisotnih članov  z 12 glasovi za  in 1 vzdržanim glasom potrdili poročilo za 
leto 2005 in finančno poročilo. 
 
AD4. Antidoping komisija-pravilnik 
Predsednik dr. Peter Kukovica je glede na okoliščine delovanja antidoping komisije naprosil Tadeja Malovrha 
predsednika ADK pri AZS za predstavitev pravilnika v treh sklopih oziroma točkah. 
Pravilnik, plan dela  2006 in prevode. 
V nadaljevanju je T. Malovrh predstavil Pravilnik v treh sklopih: Uvodne določbe -ki govorijo o nalogah 
komisije in njenem delovanju. Drugi sklop -kontrola dopinga/napovedana in nenapovedana. Tretji sklop- 
splošne določbe. 
Gre za pravilnik, ki je življenjski, vsem razumljiv in dostopen ter v skladu s pravili WADO in IAAF.  
Plan 2006 - Namen delovanja ADK je predvsem preventivno v smislu osveščanja, izobraževanja ter 
usmerjanja športnikov in trenerjev o informacijah in sami nevarnosti, ki lahko preti na področju dopinga. 



Predlagal je izdajo majhne brošure, kjer naj bi bili zavedeni vsi najpomembnejši podatki, kar bi morali atleti in 
trenerji vedeti o dopingu.  
Na tekmovanjih bo odvzetih 25 vzorcev, medtem ko izven 30. 
Finančni zalogaj bo v tem letu 3.342.480,00 Sit. 
Prevodi - poročal je Gabrijel Ambrožič, ki je tudi nosilec odgovornosti za to področje. Prevodi so razdeljeni v 
štiri sklope: 
Statutarni del, doping, kazni in najobsežnejši sklop tehničnih pravil. Vse je že prevedeno in pripravljeno ter  
predano posameznim skupinam oziroma strokovnjakom za določeno področje. Pripravljeno bo koncem maja 
2006. Člani UO AZS so smatrali, da se uradni prevod in strokovna redakcija proceduralnega vodila IAAF o 
postopkih kontrole dopinga ne prevaja.  
Član NO AZS Franjo Batagelj je posredoval informacijo s strani NO AZS, ki se ne strinja s potrditvijo 
pravilnika, saj ni v skladu s Statutom. Po njihovem mnenju komisija ne more delovati avtonomno, saj deluje 
le kot del sistema AZS. 
Boris Dular: Statut AZS navaja v 30. členu, da Komisija za AK pri AZS deluje po mednarodnih pravilih. 
Vsaka komisija pa mora delovati avtonomno. 
V nadaljnji razpravi je bilo izpostavljeno preventivno in kurativno delovanje in potreba po zagotovitvi 
minimalnih prostorskih kriterijev za odvzemanje vzorcev ter ustrezna pisarna in čakalnica. 
 
Sklep št. 145 
Predsednik Antidoping komisije pripravi pravilnik glede na podane pripombe in glede na prispele 
pripombe v naslednjih 14 dneh. Predlog pravilnika se obravnava na naslednji seji UO AZS. 
 
AD5. Projekt vrhunska selekcija 
Projekt je predstavil Boris Mikuž. V slovenskem prostoru je vedno prisotnih nekaj atletov z relativno visokimi 
možnostmi doseganja vrhunskih rezultatov. Prav zato so potrebne spremembe, ki temeljijo na individualnih 
pristopih. Model prikazuje smer možnosti sprememb na 4 področjih: 

• podpora posameznemu atletu 
• visoka stopnja tveganja 
• strateški koraki k željenemu uspehu 
• finančna podpora s sredstvi, kjer je znotraj tega potrebna določena svoboda. 

Primc Igor vidi problem v sami miselnosti posameznih trenerjev kot tudi atletov. Sicer pa je to sistem, ki je 
pravi in katerega je on kot vrhunski športnik v preteklosti pogrešal. Kar nekaj jih že trenira po takem 
programu in rezultati so vsem znani/Jolanda Čeplak/. 
 
Sklep št. 147  
Potrjuje se formiranje »Vrhunske selekcije». 
 
Sklep št. 148 
Strokovni svet AZS do 10.04.2006 pripravi kriterije in imena atletov. 
 
Sklep št. 149 
Koordinator »Vrhunske selekcije » Boris Mikuž pripravi predloge aktivnosti, finančni plan ter način 
dela. 
 
Sklep št. 150 
Informacija se prenese na atlete in pripravi se predlog do naslednje seje UO AZS. 
 
Vse sklepe pod zaporednimi št.147, 148, 149 in 150 so prisotni člani UO AZS /12/ soglasno podprli. 
 
AD6. Program AZS in finančni plan 
Uvod 
Predsednik AZS dr. Peter Kukovica je predstavil program, ki vsebuje strateško delovanje in cilje.Torej 
ustvariti najbolj učinkovito prepoznavno slovensko atletiko z jasnimi načrti za prihodnost. Ustvariti sinergijo 
vseh segmentov, ki bodo dali izkupiček za obdobje 2006-2008 in seveda ustvariti zdravo bazo za obdobje 
2008-2012. 
Strategija in cilji 
Leto 2006 stabilen program kot most do predolimpijskega leta. Številna reprezentančna srečanja, doseganje 
dobrih rezultatov kot izhodišče za oceno atletov/inj v očeh javnosti. 
Tesna povezanost med pridobljenimi finančnimi sredstvi in realizacijo tekmovalnega programa ter ostalimi 
akcijami AZS. Povezanost same korvne organizacije mora biti naravnana navzven s klubi, trenerji, atleti, 
mediji, marketinško sodelovanje kot tudi sodelovanje z ostalimi inštitucijami. 
Delovanje AZS naj bo konkretno, transparentno in ažurno. 



Delovanje SS AZS naj bo projektno v smislu močne povezanosti atlet/trener/klub. Predvsem je potrebno 
nadaljnje delovati v smislu pridobivanje zaposlitve atletov na ministrstvih in s tem nadgrajevati njihove 
možnosti intenzitete in kvalitete treningov. 
Projekt Peking 2008 je naravnan predvsem na ozko skupino atletov v smislu specialne obravnave. 
Na področju mednarodnega sodelovanju je potrebno poiskati optimalne, racionalne rešitve in ugotoviti, na 
katerih segmentih sodelovanja AZS z EAA in IAAF je lahko še učinkovitejše sodelovanje in na katerih 
segmentih je možnost pridobivanja dodatnih finančnih sredstev.  
Organizacija večjih mednarodnih tekmovanj ne more biti produktivno, če ni lokalnih interesov in tozadevno 
kakršne koli kandidature niso smiselne. 
Na področju investicij je bilo v slovenskem prostoru v zadnjem desetletju zgrajenih in obnovljenih precej 
atletskih objekov. Prioriteto v tem obdobju je zagotovo začetek aktivnosti izgradnje krožne atletske dvorane.  
Sodelovanje z mediji naj bo v smislu dosedanjega aktivnega povezovanja in prenosa informacij . 
Marketinško sodelovanje je predvsem v so odvisnosti z uspehi in doseganja vidnih rezultatov. Gre za t.i. 
trženje produktov, za katere je potrebno že vnaprej predvideti cilje. Le tako se lahko sodelovanje plemeniti in 
nadgrajuje.  
 
Zaključek  
Za stabilno in tekoče delovanje je zato potrebno usklajeno delovanje posameznih segmentov, kjer je prav 
gotovo najpomembnejšimi strokovni del. Gre za združevanje izjemne pestre aktivnosti iz drugih segmentov, 
kot temelj ustvarjanja rezultatov. 
Finančni plan za leto 2006 je predviden v višini 185.640.000,00 milijonov Sit. Odstopanj po posameznih 
postavkah praktično ni z izjemo vrhunske atletike, kjer je bilo v letu 2004 namenjenih 36 milijonov, v letu 
2005 24 milijonov in v letu 2006 kar 70 milijonov. V letu 2006 je mladinski atletiki namenjeno 80% večji 
znesek/48.400 milijonov /  kot v letu 2004 /29.023 /milijonov. 
Kategorizacijo in s tem vezano pridobivanje finančnih sredstev s strani MŠŠ je obrazložil strokovni sodelavec 
ASZ Zdravko Peternelj. Dosedanji veljavi kriteriji veljajo za vse športnike z izjemo pionirjev. 
Vsaka panožna zveza je oddala  predloge za vrednotenje in pričakuje se uraden odgovor s strani OKS. 
Po predstavitvi programa s strani predsednika AZS dr. Petra Kukovice in diskusiji posameznikov, je na 
predlog predsednika UO AZS 
 
Sklep št. 151 
UO AZS soglasno potrjuje program AZS za leto 2006 s cilji in finančni plan 2006. 
 
AD. 7 
Priprava skupščine 
Član UO AZS Boris Dular je poročal in predlagal spremembo 17. člena Statuta vezano na izvedbo 
skupščine. 
Sklic redne skupščine je terminsko in vsebinsko pogojen tudi s pripravo finančnih poročil in zaključnega 
računa. 
Letno sklicevanje skupščine je smotrno, ko je vse gradivo že pripravljeno, v izogib dvakratnemu sklicevanju 
in poročanju naslednje leto. 
 V nadaljevanju je  poročal o 30. členu Statuta glede predloga predsednika AZS v zvezi izvolitve 
predsednikov stalnih delavnih teles izmed članov UO AZS. 
Zaradi možnosti pritegnitve h sodelovanju kakovostnih strokovnjakov  na posameznih področjih, ki pa se 
izjemoma ne želijo posvečati drugim nalogam člana UO AZS, je smotrno omogočiti, da lahko predsednik 
AZS v takih primerih predlaga najbolj optimalno strokovno rešitev na posameznem področju. 
Na predlog Gabrijela Ambrožiča se predloži na skupščini sprememba naziva Komisije za tekmovalne 
sisteme v Tekmovalno komisijo. 
 
Sklep št. 152  
Za Skupščino se predlaga naslednje spremembe v Statutu AZS (17. in 30. čl.), kar so potrdili vsi 
prisotni člani UO AZS. 
 
A.  Redna skupščina mora biti (praviloma) vsako leto. 
B.  Na predlog predsednika AZS UO AZS se lahko izmed članov UO izvoli predsednika stalnih 
     delovnih teles, ki potem predlagajo njihovo sestavo. 
C.  Komisija za tekmovalne sisteme se preimenuje v Tekmovalno komisijo.  
 
AD 8. 
Priprava Zbornika "85 let slovenske atletike" 
O pripravi Zbornika je poročal Zdravko Peternelj, ki je strani AZS zadolžen za izvedbo omenjenega projekta. 
Vsebina Zbornika bo zajemala dokaj obsežno gradivo z izjemno bogato vsebino in tematiko. Prav gotovo,  



izjemna zbirka ne samo za ljubitelje atletskih krogov, temveč za vso slovensko javnost, ki je kar dolgo 
čakala, da je zagledala luč sveta. 
V nadaljevanju je diskusija potekala o tisku in pridobivanju finančnih sredstev.Potrebno je pridobiti 
izhodiščno ceno za posamezno knjigo, ki bi bila glede na odprto razpravo od 2000-2500 Sit. Zanimanje za 
zbornik je izjemno, kot tudi pripravljenost plačila, ki ni sporna v primeru sprejemljive cene. Celotno gradivo bo 
pripravljeno za tisk 25. aprila 2006. Spodaj je navedba izvlečkov  bogate vsebine: 
Slovenska atletika 1891-2005; mednarodna dejavnost AZS po osamosvojitvi 1991,organi AZS obdobje 
1948-2005, nosilci mednarodnih priznanj, člani AZS, vrhunski trenerji, kronika atletske sodniške organizacije, 
veteranska atletika, gorski teki, atletski objekti v Sloveniji, izdajateljska dejavnost AZS, velika tekmovanja v 
Sloveniji, najboljši slovenski atleti med obema svetovnima vojnama in tudi po vojnem obdobju, dobitniki 
medalj, uvrstitve na večjih tekmovanjih, slovenski atleti z jugoslovanskimi rekordi, nastop v slovenski 
reprezentanci po samostojnosti 1991, razvoj rekordov in najboljših rezultatov v Sloveniji, prvaki Slovenije,  
tablice 50 najboljših rezultatov v Sloveniji, povprečki absolutnih deseteric, evropski pokal državnih in klubskih 
reprezentanc, foto pregled zgodovine slovenske atletike. 
 
Sklep št. 153 
Prisotni člani UO AZS so se seznanili z roki za tiskanje knjige in predvidenimi stroški. Delovna 
skupina Boris Dular, Boris Mikuž, Zdravko Peternelj poskrbijo, da se projekt delno financira s 
prodajo. 
 
AD 9. 
Priprava na ISO Standard - poročal je generalni sekretar Boris MIkuž. 
Gre za več fazni projekt, ki zajema nivojske strukture znotraj AZS. 

• Prva faza-popis aktivnosti, ki jih v svojem delu opravlja AZS in njeni organi - opravljeno 
februar/marec 2006 

• druga faza-razvrščanje aktivnosti v sorodne skupine-opravljeno februar/marec 2006 
• tretja faza-razmejitev ključnih aktivnosti ter razvrstitev v nosilne procese -ostale aktivnosti so le del 

nosilnih procesov - opravljeno februar / marec 2006 
• četrta faza - operativna priprava navodil kot orodja udeležencem v procesu za izpeljavo aktivnosti – 

april, maj 2006 
• peta faza-interna presoja procesov in pravilnikov - september 2006 
• šesta faza-zunanja presoja  po metodologiji ISO - september, oktober  
• sedma faza  - uvajanje stalnih izboljšav 

 
Sklep št. 154  
Vsi prisotni člani AZS so potrdili predlog in roke za pridobitev ISO standarda. 
 
AD 10.  Pobude in predlogi članov UO AZS 
Franjo Batagelj: v imenu nekaterih trenerjev in v svojem imenu dajem pobudo za dopolnitev pogodb s še 
nekaterimi atleti in v razmislek strokovnemu svetu o načinu upoštevanja postavljenih kriterijev. 
Strokovni svet je za leto 2006 predlagal podpis pogodb z atleti, ki naj bi izpolnili enega od naslednjih 
pogojev:  

1. udeležba na največjih tekmovanjih, 
2. dosežek, ki je vrednoten po IAAF tablicah z najmanj 1050 točkami, 
3. izključujoč pogoj kot so si ga postavili, da je atlet dopolnil pogoje enega od obeh kriterijev do 

31.12.2005.  
Ugotavljam, da je strokovni svet dosledno upošteval, le prvi kriterij, t.j., da je bil udeležen na velikih 
tekmovanjih. Pri tem pa strokovni svet ne postavlja nobene časovne omejitve ali prinaša udeležba na velikih 
tekmovanjih sklenitev pogodbe eno, dve ali koliko let in si pri tem pušča proste roke! 
Nerazumljivo je, da je zaradi izključujočega datuma (31.12.2005) strokovni svet onemogočil podpis pogodbe 
atletu, ki se je udeležil letošnjega svetovnega prvenstva v Moskvi; pristranost odločitve je še očitnejša, ker je 
atlet izpolnil tudi drugi pogoj, to je število IAAF točk!  
Tretji pogoj 31.12.2005 je izločil iz kroga podpisnikov pogodbe še dva atleta, ki sta število točk v zimski 
sezoni, niti ni upošteval, da je eden med njimi ta pogoj izpolnil tudi v letu 2004.  
Ob taki diskriminaciji je tudi vprašljiva odločitev strokovnega sveta, da je predlagal pogodbeni odnos za 
nekatere udeležence velikih tekmovanj, ki še nikoli niso dosegli pogoja IAAF točk.  
Predlagamo:  

1. Da se kot absolutno merilo upošteva rezultate, ki so v AZS predpisani kot pogoj za vstop v 
nacionalno panožno ekipo v članski kategoriji, saj predstavljajo predpisani rezultati dovolj visok in 
stabilen prag, 

2. da se z atletom, ki izpolni pogoje sklene pogodba ne po zaključku koledarskega leta ampak po 
zaključeni sezoni, če mu dosežek to omogoča.  



Skrivanje neprijaznih odločitev strokovnega sveta do nekaterih atletov za datumom končanja koledarskega 
leta ne vzbuja zaupanja v kadrovsko in motivacijsko politiko odgovornih posameznikov v temu organu. 
Predsednik Strokovnega sveta AZS Polde Rovan je obrazložil, da je nagrajevanje v smislu podpisovanje 
pogodb z atleti vedno za minulo delo. Torej na osnovi sprejetih in potrjenih kriteijev.  
 
AD 11.  Razno  
a.  
Generalni sekretar Boris Mikuž  je predstavil dopis, ki je  prispel s strani Veteransko atletskega društva 
Ljubljana na AZS, v zvezi s pobudo za čim prejšnje imenovanje Organizacijskega odbora za EVACS 2008, 
določitev posameznih služb in pričetek priprav na to veliko tekmovanje. 
Predsednik AZS je poudaril, da je stališče AZS od samega začetka jasno glede tega tekmovanja. UO AZS je 
vezano na to sprejel že v preteklosti določene sklepe, ki  izražajo jasno stališče krovne organizacije in so 
vsem znani. AZS nima do tega tekmovanja nikakršnih finančnih, organizacijskih ali drugih obveznosti. 
Lahko le ponovno dobronamerno skliče sestanek s potencialnimi izvajalci, ki so tudi kandidirali za to 
tekmovanje.  
b. 
Prejeli smo statut Združenja atletskih veteranov, ki je usklajen s Statutom AZS 
 
Sklep št. 155 
Prisotni člani UO AZS so potrdili statut Združenja atletskih veteranov. 
 
S strani predsednika Strokovnega sveta AZS je bila podana informacija, da je za nastop na EAA pokalu v 
metih bila podana pritožba na kriterije za nastop. Vendar meni, da je to v pristojnosti Strokovnega sveta 
AZS. 
 
Sklep št. 156 
Vsi prisotni člani UO AZS so soglasno potrdili, da je kakršnokoli usklajevanje norm v pristojnosti 
Strokovnega sveta AZS. 
 
d. 
S strani kar nekaj klubov smo prejeli  prošnjo oziroma vlogo za oprostitev plačila letne članarine AZS. Ker je 
določitev višine članarine stvar Skupščine, zadeva ni bila obravnavana na UO AZS. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 21.35 uri. 
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