
ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE        
Vodnikova cesta 155 
1000 Ljubljana            
   

ZAPISNIK 
 

22. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, 
ki je bila v četrtek, 19. oktobra 2006 ob 17.30 uri v prostorih Zavoda Tivoli, 

Celovška 25, 1000 Ljubljana 
 
Prisotni: dr. Peter Kukovica-predsednik, Janez Aljančič in Dušan Prezelj-podpredsednika, Gabrijel 
Ambrožič, Boris Dular, Marjan Hudej, Andrej B. Pengov, Martin Steiner, Tomo Šarf, Marjan Štimec, 
Jurij Novak, Anton Majcen, Robert Teršek 
Opravičeno odsotni: Andrej Jeriček, Črtomir Špacapan, Igor Topole 
Novinarji: Boris Ličof-Radio Slovenija 
Ostali prisotni: Franjo Batagelj-član 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. 
Prisotnih je bilo 13 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 21. seje UO AZS in realizacije sklepov 
2. Nastop na EP člani - Goteborg in nastop na SP mladinci - Peking 
3. Mednarodna atletska liga 2006 in predlog Mednarodne atletske lige 2007 
4. Strokovni program AZS 2006 (koledar, norme, reprezentance 2007, kandidati za velika 

tekmovanja, delovanje NT AZS, NPE ekipe, pogodbe atleti) 
5. Vrhunska selekcija 
6. Izhodišča za pripravo Razpisov tekmovanj 2007 
7. Finančno poročilo I – IX 2006 
8. Sprejem novih članov 
9. Pravilnik o izobraževanju, usposabljanju, napredovanju in evidenci atletskih sodnikov 

Slovenije 
10.    Pobude in predlogi članov UO AZS 
11.    Razno 

 
Na predlagani dnevni red je Tomo Šarf predlagal, da se k 2. točki dnevnega reda doda tudi kratko 
poročilo o SP v gorskih tekih. Prisotni člani UO AZS/13/ so ga soglasno podprli. 
 
Sklep št. 183 

Vsi prisotni člani UO AZS/13/ so sprejeli dnevi red s predlaganim dopolnilom. 
 
AD 1. - Pregled zapisnika 21. seje 
Poročilo o realizaciji sklepov je podal generalni sekretar Boris Mikuž. Člani UO AZS na podano 
poročilo niso imeli pripomb. Član NO AZS Batagelj Franjo je opozoril, da postopki vezani na delo 
disciplinske komisije niso zaključeni. 
 
Sklep št. 184  

Predsednico disciplinske komisije se pozove, da v 8 dneh poda poročilo o delu v letu 
2006, katerega se obravnava na naslednji seji UO AZS. Vsi člani UO AZS /13/ so predlog 
podprli. 

 
Sklep št. 185 

Prisotni člani UO AZS /13/ so soglasno potrdili  zapisnik 21. seje UO AZS. 



AD2. - Nastop na EP na prostem 
Poročilo je podal vodja Gabrijel Ambrožič, ki je dokaj kritično predstavil samo nastanitev in 
prehrano, ki je bila na izjemo nizkem nivoju. Pogoji za trening so bili zadovoljivi, medtem ko je bilo 
samo tekmovanje organizirano na visokem profesionalnem nivoju. Na doping kontrolo so bili takoj 
po prihodu povabljeni kar trije naši atleti M. Ottey, J. Čeplak, B. Buč in četrti seveda po osvojeni 
srebrni medalji na 100m M. Osovnikar. 
Podpora naših medijev je bila že pred odhodom izjemna, kot tudi ves čas tekmovanja. Samo 
prvenstvo lahko z vidika nastopov atletov ocenimo kot izjemno uspešno, kot priporočilo pa velja 
omeniti nekaj opažanj: 

o Ekipa naj v bodoče odhaja in se vrača skupaj z redkimi  izjemami. 
o Strokovni svet AZS naj v bodoče definira vlogo trenerja kot spremljevalca /nagrada, 

izobraževanje/ kot tudi to, da morajo imeti prav vsi enak status. 
o Z vidika analize pa velja poudariti, da je Slovenija s 3. mestom Matica Osovnikarja zopet 

med nosilkami medalj, imela pa je še dva nastopa v finalu in pet v polfinalu. 
o Prav gotov so odlično zastopali slovenske barve M. Osovnikar - bronasta medalja 100m, B. 

Langerholc-5. mesto 800m, P. Kozmus-kladivo 7. mesto, P. Tajnikar, M. Ottey in J. Žumer 
na 100m. J. Čeplak je kljub poškodbi, zaradi katere je izgubila velik del sezone, pokazala 
dobro pripravljenost. 

o Solidno so tekmovali in v okviru svojih zmožnostih K. Žumer 200m, S. Roman 1500m, R. 
Vukmirovič 100m ovire, S. Orešnik 400m ovire, M. Ratej v metu kopja. 

o Bolj ali manj pa so razočarali M. Borovina 100m, B. Buč 3000m zapreke, R. Prezelj višina 
in J.Žumer daljina, A. Batagelj v troskoku, K. Žumer na 100m, P. Tajnikar na 200m in M. 
Tomič na 100m ovire. 

Finančni strošek  v  višini 11.490.313 Sit je bil z minimalnimi odstopanji predviden v letnem planu 
2006. 
 
Nastop SP Peking  
V odsotnosti vodje reprezentance na SP za mladince v Pekingu Igorja Topoleta je poročilo podal 
tehnični vodja Martin Steiner. Oceno naših tekmovalcev temelji na primerjavi dosežka na SP in 
najboljšega rezultata v sezoni. Odlično predstavo so prikazali atleti Tina Šutej - srebrna medalja, 
Nina Kokot-daljina 9. mesto ter štafeta 4x100m ženske /A. Puc,T. Jureš, M. Petan, M. Mihalinec/. 
Zelo dobro sta nastopila V. Tršan 800m in Nežka Pori 3000m zapreke. Dobro so se odrezali S. 
Jagarinec 400m, A. Puc 400m,T. Jureš 100m, G. Stegnar-kopje, M. Petan 100m ovire. Zadovoljivo 
pa R. Deržanič 110m ovire, T. Draksler-kopje, M. Kazič-troskok, M. Mihalinec 100m, U. Ozimek 
100m ovire, L. Križnik-kladivo. Na 200m pa M. Mihalinec ni opravičila svojega nastopa. 
Za vse atlete, ki so izpadli v kvalifikacijah velja, da bi se ob ponovitvi letošnjega rezultata brez 
težav uvrstili v polfinale / oz. med 24/. Očitno gre za slabo tempirano formo kot tudi zadovoljitev 
tekmovalnih ambicij že z samo uvrstitvijo v ekipo za SP. Prav gotov pa je bila pomemben faktor 
časovna prilagoditev in predvsem neizkušenost na velikih tekmovanjih. 
Kljub temu velja pohvaliti vse tekmovalce, saj kot mlada generacija predstavlja v prihodnje jedro 
članske reprezentance. 
Finančni zalogaj je le minimalno presegel okvirje  načrtovanega v planu za leto 2006 v znesku 
9.268.243 Sit. 
 
Tomo Šarf je poročal iz SP v gorskih tekih in predvsem poudaril vedno ostrejšo konkurenco na tem 
segmentu. Kljub temu so bili nastopi naših atletov povsem v skladu s pričakovanji. Žal zaradi težav 
pri usklajevanju nastopa na izbirni tekmi ni nastopila M. Kosovelj in nato ni bila nominirana v 
reprezentanco, kar se je odrazilo tudi na rezultatu. 
 
Sklep št. 186 

Vsi prisotni člani UO AZS /13/ so soglasno potrdili podana poročila. 
 
AD3. - Mednarodna atletska liga 
Poročilo o MAL za leto 2006 in predlogu za 2007 je podal komisar lige Martin Steiner. 
Gre za dolgo letno načrtovani projekt, ki je končno ugledal luč sveta pod okriljem AZS. K projektu 
je pristopilo 9 klubov in podpisalo pismo pogodbo z AZS o svojih  obveznostih. 



Organizacija vseh mitingov je bila na različnem nivoju, tako do jih lahko razdelimo v dve kategoriji. 
Prav gotovo je bil dosežen cilj z vidika prepoznavnosti atletike, popularizaciji, medijski odmevnosti 
in marketinški učinek. 
Pogodbo so organizatorji v glavne spoštovali z izjemo dveh organizatorjev AK Gorica in AK Kranj 
vezano na neizplačane nagrade atletom in so tudi  odstopili od organizacije za leto 2007. 
Na mitingih je prav gotovo zelo pomemben segment napovedovalec, ki lahko bistveno vpliva na 
tempo samega tekmovanja, informiranost gledalcev, ter ima hkrati tudi izobraževalno funkcijo. Zato 
ne bi bilo slabo načrtovati v prihodnje po dva napovedovalca poznavalca stroke, ki profesionalno 
opravita delo. 
Analiza MAL je bila opravljena takoj po zaključku sezone, kjer so bile ugotovljene pozitivne 
izkušnje in potrebe po dograditvi sistema. Ustanovljen je bil ožji odbor iz vrst organizatorjev in 
medijev, ki so posredovali nov koncept točkovanja za leto 2007. 
Z mitingov sta bili opravljeni dve daljši TV reportaži kot tudi kratek TV prispevek na TV SLO in POP 
TV. 
Opravljenih je bilo 14 tiskovnih konferenc za medije. Zelo natančno pa so delo spremljali Delo, 
Dnevnik, Ekipa, Radio SLO. 
Mitinge je obiskalo cca 6000 gledalcev. Finančna konstrukcija pa je dosegal višino 25 mio Sit. 
Za leto 2007 naj bi sledili že znanim ciljem na osnovi predstavljene vsebinske in finančne analize 
za leto 2006. 
V letu 2007 naj bi AZS zagotovila nagradni sklad, elektronske meritve in obdelavo podatkov ter 
kontrolo dopinga, posebna finančna sredstva organizatorjem pri kadrovanju vrhunskih atletov, 
oglaševanja in promocijo ter nagrade najboljšim organizatorjem. Od organizatorja pa se pričakuje  
nagradni sklad za atlete, organizacija mitinga ne sme preseči časovnega termina 2 ur, reportažo 
mitinga preko lokalne TV, ter mitinga za mlajše kategorije pred uradnim delom mitinga. Vloga 
komisarja je pomoč in podpora organizatorju skupaj z delegatom AZS, ki preverjata potek priprav 
na miting ter odloča o tolmačenju pravil za MAL 2007. 
Janez Aljančič predlaga drugo formulacijo naslova same lige, saj MAL nekako ne zveni ravno 
primerno. 
 
Sklep št. 187 

Vsi prisotni člani /12/ so potrdili poročilo Mednarodne atletske lige 2006 in zaključno 
točkovanje. 

 
AD4. - Strokovni program AZS za 2007 
 
1. Koledar, norme, reprezentance 2007, kandidati za velika tekmovanja 
 
Program je predstavil predsednik strokovnega sveta Martin Steiner. Ker gre za zelo obsežno 
gradivo, se je osredotočil na bistva, ki bodo tudi objavljena kot razširjena brošura razpisov za leto 
2007 v smislu pomoči in obrazložitve vsem, ki delujejo v atletskih krogih. 
Predstavil je predlog koledarja za leto 2007, ki se bo še usklajeval z malenkostnimi korekturami. 
Merila za velika mednarodna tekmovanja, ki so vsako leto objavljena na spletnih stranem IAAF in 
EAA, bodo sedaj tudi v razpisih AZS za leto 2007. 
Prav tako je predstavil spisek atletov za velika tekmovanja v letu 2007 od pionirske do članske 
kategorije. Predstavil je tudi ekipo za EP v krosu, ki bo 10. decembra v San Giorgio su Legnano. 
Strokovni svet AZS je predvidel nastop dveh tekmovalcev v članski kategoriji in 3-4 tekmovalcev v 
kategoriji mladink in kategoriji mladincev. Izbirna tekma bo 24. november v Velenju. 
 
2. Delovanje glavnih trenerjev AZS, NPE, pogodbe z atleti 
 
Gre za novo filozofijo na področju glavnih trenerjev, ki imajo absolutno in dominantno vlogo 
kreatorja, v smislu pristojnosti in odgovornosti ter doseganju kvalitetnih rezultatov. 
NPE delujejo kot medsebojna motivacija, primerljivost, ustvarjanje ekipnega duha, pripadnost ekipi 
in v nadaljevanju reprezentanci. 
Manjše ekipe so bolj obvladljive, gre za specializirano delo z ožjo strukturo atletov. Lažje je 
spremljati delavne pogoje, ter ugotavljati in reševati težave posameznikov. 
Dosedanji kriteriji za vstop v NPE so po mnenju trenerjev primerni. Gre za fleksibilnost koriščenja 
odobrenih sredstev, kot tudi manj težav pri logistični izpeljave samih priprav. 



Zaradi bojazni pred osipom gre za načrtno  odločitev oblikovanja skupine atletov na predlog 
strokovnega sveta ter glavnih trenerjev AZS. Kandidati za vrhunsko selekcijo so kot varovalka za 
prihodnost, oziroma kot glavni kriterij razvojni potencial atletov, ki po mnenju stroke ob strokovnem 
in logistični podpori z veliko verjetnostjo dosežejo vrhunske rezultate. 
Sem naj bi spadalo 5 atletov /4atletinje in 1 atlet / - Pia Tajnikar, Nina Kokot, Maja Mihalinec, Tina 
Šutej, Sebastjan Jagarinec. 
Ti atleti bi poleg koriščenja sredstev NPE bili deležni še dodatnih ugodnosti: nadstandardno 
zavarovanje, medicinska podpora, plačila vsaj enega velikega tekmovanja v tujini, dostop do 
znanja strokovnjakov. 
Nekateri med njimi so tudi že kandidati za podpis pogodb z AZS. 
Seveda pa to zahteva natančen izdelan  program treninga z določenimi cilji za vsako sezono in na 
dolgi rok cilje za največja tekmovanja OI, SP, EP. 
Pogodbe z atleti je prav tako predstavil Martin Steiner. Za pogodbeno razmerje se predlaga vse 
atlete, ki so v letu 2006 dosegli 1050 točk ali več. Atleti so razdeljeni glede na točke v posamezne 
razrede. Glede na razrede naj bo podpisana višina pogodbe. Razredi so 1150 točk ali več. V ta 
razred sodi 7 atletov, 1100 -1149 sodi 10 atletov in 1050 -1099 pa sodi 11 atletov. 
Skupaj 28 atletov podpisnikov pogodb.  
Ostali atleti, vključno s tistimi, ki so bili na pogodbah 2006, naj bodo stimulirani za nastop na 
Evropskem pokalu, ki je praktično najpomembnejša tekma slovenske reprezentance. V ta namen 
naj AZS oblikuje poseben nagradni sklad. 
Po predstavitvi celotnega programa je predsednik Peter Kukovica smatral, da je potrebno zapisati 
tudi cilje projekta, kajti le tako z jasno definiranimi cilji lahko pristopimo h realizaciji celotnega 
projekta. Prav tako je poudaril, da je potrebno dvigniti nivo srednjih prog, kot tudi jasno definirati 
odnos do krosov. 
 
Sklep št. 188 

Vsi prisotni člani UO AZS/12/ so potrdili koledar AZS za leto 2007. 
Sklep št. 189 

Vsi prisotni člani UO AZS /12/ so potrdili predlagane kandidate za pogodbe in 
pripravljalno selekcijo. Končno potrditev bo dal UO AZS na naslednji seji. 

Sklep št. 190 
Vsi prisotni člani UO AZS /12/ so potrdili usmeritev na področju krosa in nastop na EP 
v krosu. 

Sklep št. 191 
UO AZS je potrdil predlagane strokovne usmeritve Strokovnega sveta AZS glede na 
strategijo delovanja glavnih trenerjev in NPE. 

 
AD5. - Vrhunska selekcija 
 
Delavno gradivo je predstavil Igor Primc kot vodja vrhunske selekcije. Gre za projekt pomoči 
vrhunskim atletom v smislu omogočanja optimalnih pogojev za trening in ostalo podporo, ki je 
potrebna za doseganje vrhunskih rezultatov. Ključni namen je sistematičen pristop k razvoju 
identitete vrhunskega atleta. Le ta skupaj s strokovnimi štabi tvori cvet slovenske atletike. 
Dostop do dodatnih finančnih sredstev je potrebno seveda razviti z vidika marketinga. Gre za 
blagovno znamko Vrhunske atletske selekcije. 
Kriterij za vstop so discipline olimpijskega programa, dvoranske discipline, brez dvoranskih štafet. 
Cilji vrhunske selekcije so medalje in finalni nastopi na velikih tekmovanjih kot so: olimpijske igre, 
svetovna in evropske prvenstva na prostem in v dvorani, odvisno od kvalitete tekmovalcev in 
tekmovalk v vrhunski selekciji. 
Na SP v Osaki 2007 in IO v Pekingu 2008 je cilj osvojiti vsaj eno medaljo in tri do štiri finala. 
Naloga koordinatorja je usklajevati in povezovati delo znotraj vrhunske selekcije in AZS. 
Atleti, ki so na osnovi kriterijev uvrščeni v vrhunsko selekcijo za 2007 pa so: Matic Osovnikar in 
Jan Žumer100m, Rožle Prezelj višina, Miroslav Vodovnik-suvanje krogle, Primož Kozmus-met 
kladiva, Brigita Langerholc in Jolanda Čeplak 800m, Marija Šestak-troskok, Helena Javornik-
maraton in Merlene Ottey-100m. 
Predsednik Peter Kukovica smatra, da je cenovna vrednost posameznega atleta zelo nizka. 
Ponovno se ugotavlja, da je trženje  prestižnih atletov podcenjeno. 



Boris Dular smatra, da gre prvenstveno za pomoč vrhunski selekciji, ki naj ustvari primarno 
rezultate in šele nato blagovno znamko. 
Martin Steiner smatra, da so cilji Vrhunske selekcije seštevek vrhunskih rezultatov. Pri rezultatih je 
potrebno upoštevati tudi uvrstitve na največjih tekmovanjih v krosu. 
Prekinitev statusa pri nosečnosti atletinj naj se ne smatra kot poškodba, vendar faza mirovanja in 
naj bo možnost podaljšanja za 2 leti. 
 
Sklep št. 192 

Prisotni  člani /12/UO AZS so  potrdili izhodišča programa s pripombo,da je potrebno za 
vsakega atleta v vrhunski selekciji izdelati  plan programa za leto 2007. 

 
AD 6. - Izhodišča za pripravo Razpisov tekmovanj za leto 2007 in koledarsko borzo 
 
Predsednik Tekmovalne komisije Gabrijel Ambrožič je predstavil sama izhodišča, kot tudi pravila 
koledarske borze. Po nekaj letih se je pokazalo, da so potrebne spremembe vezane na koledarsko 
borzo. Klasično podeljevanje po izžrebanem vrstnem redu se ni izkazalo za najboljšo rešitev. 
Ponovno se predlaga licitacija, kjer se bo oblikovala interesna skupina za organizacijo posameznih 
sklopov tekmovanj. 
Najave kandidatur za določeno prvenstveno tekmovanje poteka in se zaključi 27. oktobra 2006 ob 
12.00 s vplačano takso 3000 Sit. 
Po uvodni predstavitvi kandidatov na koledarski borzi bo 30 minutni odmor za usklajevanje med 
kandidati. Če ne pride do dogovora, se prične licitacija, kjer se licitacijski znesek dviguje po 10.000 
Sit. Le ta se nakaže na račun AZS v 15 dneh. V nasprotnem primeru pridobi organizacijo društvo, 
ki je zadnje odstopilo od licitacije. Denarna sredstva pa bodo namenjena za razvoj tekmovalnih 
sistemov. 
Izhodišča za razpise tekmovanj so na predlog  tekmovalne komisije opredeljena po sklopih, torej 
drugače kot v letu 2006. 
Koledar tekmovanj AZS, koledar tekmovanj v gorskih tekih, aktivnosti AZS, splošne določbe, 
posamična prvenstva, pokalna in ekipna prvenstva, tekmovanja za Združenja za gorske teke in 
veterane, šolska tekmovanja, merila za nastope na mednarodnih tekmovanjih, osebni podatki 
klubov. 
Po predstavitvi so vsi prisotni člani /12/ potrdili spodaj predlagane sklepe:  
 
Sklep št. 193 

UO AZS sprejme pravila koledarske borze za leto 2007 /12 za/. 
Sklep št. 194 

Delovna komisija, ki je bila imenovana s strani UO AZS, mora nadaljevati delo in 
pripraviti shemo informacijskega sistema /12 za/. 

Sklep št. 195 
Na podlagi pripravljalnih pogojev in kriterijev je potrebno pridobiti ponudbo, pripraviti 
pogoje sodelovanja z merilnimi ekipami in z izbranim ponudnikom skleniti pogodbo do 
15. januarja 2007. Pogoje in kriterije pripravi TK AZS /12 za/. 

Sklep št. 196 
Člani UO AZS potrjujejo predlog TK AZS, da se za priznanje rekorda v kategoriji st. 
mladincev in mladink uvede kontrola dopinga v letu 2007 /11 za; 1 vzdržan glas/. 

Sklep št. 197 
Člani UO AZS so potrdili izhodišča za pripravo Razpisov tekmovanj za leto 2007. V 
primeru dodatnih manjših sprememb pa le te uskladi TK AZS v skladu s svojimi 
pristojnostmi. 

 
AD. - Finančno poročilo za obdobje 1. januar - september 2006  
 
Generalni sekretar Boris Mikuž je predstavil poročilo o tekočem poslovanju. Kazalci kažejo trend, 
da bi skupaj zbrana sredstva AZS lahko dosegla cca 195 mio. sit in več. Poraba trenutno kaže na 
187 mio. sit. 
V razpravi je bilo izoblikovano mnenje naj se odhodkovna stran drži predvidenega plana za leto 
2006. 
 



Sklep št. 198 
Vsi prisotni člani UO AZS /12/ so potrdili finančno poročilo z oceno za 2006 s pripombo, 
da naj bo na odhodkovnem delu na planiranem nivoju. 

 
AD. 8 - Sprejem novi članov 
 
Boris Mikuž je predstavil vlogo AD Bled  kot popolno na osnovi kriterijev, ki so zapisani v Statutu 
AZS. Pri tem člani UO AZS niso imeli nikakršnih pripomb ali zadržkov za sprejem  novo nastalega 
društva v krovno organizacijo. 
 
Sklep št. 199 

Vsi prisotni člani UO AZS /12/so soglasno potrdili sprejem AD Bled v Atletsko zvezo, s 
pripombo, da se z vodstvom naveže stike, preda vsa potrebna dokumentacija, ter 
predstavi delovanje AZS. 

 
AD. 9 
Pravilnik o izobraževanju, usposabljanju, napredovanju in evidenci atletskih sodnikov Slovenije z 
dopolnitvami je predstavil predsednik ZASS Anton Majcen. 
4. člen se dopolni - pri sodniškem grbu je grb Republike Slovenije, 
5. člen se dopolni - za opravljanje sodniškega izpita mora biti kandidat star 16 let, 
15. člen se dopolni - vsak sodnik se mora najmanj na vsakih pet let udeležiti obveznega 
strokovnega teoretičnega in praktičnega usposabljanja o novostih in pravilih za atletska 
tekmovanja. 
SO ASS lahko organizira predavanja za nacionalne tehnične opazovalce /NTO/ po programu EAA 
ali pošlje izbrane sodnike na izobraževanje, ki ga organizira EAA. 
17. člen se dopolni - AZS sodnikom za opravljenih 750 sojenj podeljuje "srebrno plaketo", za 
opravljenih 1000 sojenj pa "zlato plaketo". 
 
Sklep št. 200  

Vsi prisotni člani UO AZS /12/ so pravilnik z dopolnitvami soglasno podprli in potrdili. 
 
AD. 10 - Pobude in predlogi članov AZS 
 
AD. 11 
1. Generalni sekretar je seznanil prisotne o kongresu ZATS, ki bo ponovno v Šempetru pri Novi 
Gorici od 17. do 19. novembra 2006. 
 
2. Predlagal je izplačilo nagrad atletom dobitnikom kolajn. Maticu Osovnikarju za bronasto odličje v 
teku na 100m na  Evropskem prvenstvu za člane v Goteborgu in Tini Šutej za osvojeno srebrno 
odličje v skoku s palico na Svetovnem mladinskem prvenstvu v Pekingu v letu 2006. 
 
Sklep št. 201 

Vsi prisotni člani UO AZS /12/ so predlog soglasno podprli. 
 
3. Sekretar Združenja atletskih veteranov in član UO AZS Jurij Novak je poročal o sestanku, ki je 
bil 9. oktobra 2006 na AZS vezan na EVACS 2008. Prisotni so bili predstavniki AZS, ZAVS in AK 
Olimpije. Novoustanovljeno pravno telo društvo EVACS 2008, ki pripravlja tekmovanje brez 
soglasja AZS, je predlagalo AK Olimpiji podpisnici pogodbe za organizacijo omenjenega 
tekmovanja prevzem pooblastil organizacije. Potreben je izkaz originalno podpisane pogodbe in 
dokazilo o plačani garanciji. Rok za dogovor je konec meseca oktobra. 
 
4. Generalni sekretar je obrazložil  revalorizacijo odškodnine vezano na Pravilnik o prestopih pri 
AZS. Pravilnik določa v 27. členu, da UO AZS sprejme sklep o revalorizirani višini odškodnine za 
tekoče leto na osnovi uradne stopnje inflacije. Ta znaša 2.5%. 
 
Sklep št. 202 

Vsi prisotni člani OU AZS /12/ so potrdili predlog revalorizirane višine odškodnine za 
leto 2006. 



 
Seja zaključena ob 21.00 uri. 
 
 
 
Zapisala: Ž. Kravanja 
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