
ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE        
Vodnikova cesta 155 
1000 Ljubljana            
   

ZAPISNIK 
 

33. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je bila v ponedeljek, 17. avgusta 2007 
ob 17.00 uri v prostorih M-hotela, Derčeva 4, 1000 Ljubljana 

 
Prisotni: dr. Peter Kukovica-predsednik, Janez Aljančič in Dušan Prezelj-podpredsednika, Gabrijel Ambrozič, 
 Boris Dular, Marjan Hudej, Jurij Novak, Andrej Pengov, Martin Steiner, Tomo Šarf, Črtomir Špacapan, 
 Marjan Štimec, Andrej Jeriček, Anton Majcen 
Opravičeno odsotni: Igor Topole, Robert Teršek 
Novinarji: Jože Zidar-STA 
Ostali prisotni: Primož Hainz-predsednik NO AZS, Franc Mikec-član NO AZS, Primc Igor -Vrhunska selekcija 
Strokovna služba: Boris Mikuž, Živa Kravanja 
Predsednik dr. Peter Kukovica je  vse prisotne pozdravil in jih seznanil z gradivom in predlaganim dnevnim redom.  
Prisotnih je bilo 12 od 16 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. 
 
Predsednik je uvodoma predstavil predlagani dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 32. redne seje UO AZS in pregled realizacije sklepov 32. redne seje UO AZS 
2. Poročilo z nastopa na SP OSAKA 2007 
3. Položaj trenerja v atletiki 
4. Kategorizacija 
5.    Pobude in predlogi članov UO AZS  
6.    Razno  

 
Kot dopolnilo h dnevnemu redu je Tomo Šarf predlagal poročilo s Svetovnega prvenstva v gorskih tekih, na 
kar je predsednik Peter Kukovica predlagal uvrstitev te točke na eno naslednjih sej. 
Predsednik je predlagani dnevni red dal na glasovanje. 
 
SKLEP 276: 
UO AZS potrjuje predlagani dnevni red. 
Od prisotnih /13/ je 12članov  dnevni red potrdilo ,1 vzdržan glas in 0 proti. 
AD 1 
Pregled zapisnika 32. redne seje UO AZS in pregled realizacije sklepov 32. redne seje UO AZS je poročal Boris 
Mikuž. 

Na zapisnik ni bilo pripomb. 
SKLEP 277: 
UO AZS  /13/ potrjuje zapisnik  32. redne seje UO AZS in pregled realizacije sklepov 32. redne seje UO AZS. 
Od prisotnih /13/ je 13 članov dnevni red potrdilo. 
 
AD 2 
Poročilo z nastopa na SP OSAKA 2007  
 
Poročal je vodja reprezentance Marjan Hudej, ki je zelo natančno poročal o vseh segmentih delovanja 
reprezentance na SP v Osaki. Poročilo v celoti kot sledi: 
 
1.SESTAVA REPREZENTANCE 
Atleti: Primož Kozmos, Brigita Langerhilc, Marija Šestak, Miroslav Vodovnik, Matic Osovnikar, Boštjan Buč, 

Sonja Roman, Rožle Prezelj, Andrej Poljanec, Helena Javornik, Damjan Zlatnar, Jan Žumer, Merlene 
Ottey 



Trenerji:  Vladimir Kevo, Marjan Štimec, Albert Šoba, Matija Šestak,  Srdjan Djordjević, Milovan Savić,  Dušan 
Prezelj, Borut Podgornik 

Zdravnika:  Jure Šorli in Rasto Štok 
Maser:   Nasif Khalid 
Vodja ekipe:  Marjan Hudej  
 
2. Potovanje reprezentance 
Na pot smo odšli v več skupinah. Prva skupina je odpotovala prej, da se je čim bolje  
aklimatizirala kar se je izkazalo za izredno pozitivno potezo. Atleti, ki so potovali v drugi 
skupini, so potovanje težko prenesli, ker je trajalo več kot 30 ur v eno smer.  
 
3. Nastanitev in postopek akreditacije  
Od letališča do hotela so nas zelo hitro prepeljali. Takoj smo dobili sobe in tudi ustrezno hrano. Hotel je bil primeren za 
nivo tekmovanja, ni pa imel prostorov za masaže in fizioterapijo. Ti prostori so bili na kraju tekmovanja, na pomožnem 
stadionu.  
Sobe so bile primerne. Atleti so bili večinoma nameščeni v dvoposteljnih sobah. Ker je bil hotel popolnoma zaseden, 
nismo mogli najeti nobene dodatne sobe, da bi  posamezni atleti pred nastopom lahko bolje počivali. 
 
4. Prehrana 
Hrana je bila primerna in so se organizatorji resnično trudili, da bi ustregli atletom. Sprva se je atletom zdelo, da 
primanjkuje jedi iz rdečega mesa, pa so to pripombo takoj upoštevali. Sicer so atleti pohvalili ponudbo  sadja, osvežilnih 
napitkov  in tudi  čas obratovanja restavracije od 6.00 do 24.30.  
 
5. Lokalni prevozi 
Lokalni prevozi so bili dobro organizirani, tako avtobusi od hotela do stadiona, kakor tudi karte za podzemni transport. V 
vsakem trenutku je bilo mogoče zelo hitro priti od hotela do stadiona.  
V veliko pomoč so nam bili volonterji, ki so nam pomagali na vsakem koraku in bili vedno nasmejani. 
 
6. Oprema reprezentance 
Oprema je bila pogojno primerna. Zaradi izjemne vročine v Osaki, smo pogrešali več artiklov  za take razmere, npr. več 
hladnejših majic, kratke hlače, ….  
Kvaliteta opreme ni na zadovoljivem nivoju. V Osaki smo se srečali z glavnimi svetovnimi proizvajalci opreme in 
ocenjujem, da je možno začeti razgovore za boljšega opremljevalca oziroma za boljšo pogodbo. 
 
7. Tehnični sestanek organizatorjev 
Tehnični sestanek je bil zelo kratek. Odgovorili so na vse pripombe. Povedati moramo, da so vse službe svoje delo 
opravljale zelo odgovorno in izvrstno. Na vsakem koraku smo dobili ustrezne informacije. 
 
 8. Tehnični sestanek ekipe 
Na tehničnem sestanku smo se dogovorili o vseh podrobnostih. Atleti so dobili vse potrebne informacije, posebno glede 
dopinga. Težave smo imeli s sporazumevanjem po mobilnih telefonih.  
Na tehničnem sestanku smo se tudi dogovorili, kako bomo vsem trenerjem omogočili vstop na pomožni in glavni stadion, 
ker smo imeli za trenerje premalo akreditacij. Dogovorili smo se tudi o sodelovanju med trenerji za posamezne atlete in 
tako je kasneje res vse izvrstno potekalo. 
 
9. Tekmovanje 
Tekmovanje je bilo v vseh ozirih izjemno kakovostno organizirano. Noben atlet ni imel nobene pripombe in vsi naši 
nastopi so potekali brez zapletov. 
Na podlagi ocene dr. Štoka je bila  pripravljenost letošnje reprezentance na najvišjem nivoju doslej. Vidi se dobro delo 
trenerjev in atletov samih, saj ni bilo nobenih preobremenitvenih poškodb. Tudi pogoji za delo zdravniške službe in 
fizioterapevte so bili najboljši.  
 
10. Sodelovanje z mediji 
Sodelovanje z mediji je bilo slabo, razen z g. Jožetom Zidarjem, ki si je prizadeval  za vsakodnevni osebni stik z 
reprezentanco oziroma z vodjem reprezentance.  
 
11. Strokovno poročilo (pripravita tehnični vodja in strokovni svet) 



 
12. Vzdušje in sodelovanje v ekipi 
Atleti so bili zelo zadovoljni, saj so imeli s trenerji, zdravniki in fizioterapevtom izredno sodelovalen odnos. Prav tako 
moram povedati, da so med seboj lepo sodelovali tudi trenerji. Atleti so drug drugega pozitivno vzpodbujali in se 
udeleževali nastopov svojih kolegov. Skratka, vzdušje je bilo maksimalno vzpodbudno in tako pozitivnega in 
ambicioznega vzdušja že dolgo nisem doživel. To so opazili tudi mnogi drugi in so nam čestitali za to.  
 
 13. Finančno poročilo 
V zvezi s financami nimam informacij. Informacijo in poročilo poda direktor AZS.  
Prejeto akontacijo 1.000,00 USD za nepredvidene stroške v celoti vračam. 
 
14. Pripombe, pohvale, razno 
Kot rečeno je bila japonska organizacija povsem profesionalna.  
Pripombe, za katere so me posamezniki prosili, naj jih izpostavim, so naslednje:  

• AZS mora povečati kvaliteto opreme za reprezentance; 
• AZS mora zagotoviti, da bodo atleti, ki sestavljajo določeno reprezentanco, enakovredno obravnavani (glede 

prevoza, glede možnosti priprav, glede spremljevalnih trenerjev); 
• atleti, ki se udeležijo svetovnega prvenstva, bi morali imeti zagotovljeno tudi kakšno dodatno sobo za počitek 

pred tekmovanjem, kadar je taka situacija, da so nameščeni po dva ali več skupaj;  
• potovalne karte ne bi smele biti skupinske, tako da bi se dalo urediti tudi predčasne odhode, za posameznike,  

ki prej končajo s tekmovanji in bi si želeli čim prej v domače okolje, da se pripravljajo na nova tekmovanja (to so 
redki primeri, vendar jih je potrebno predvideti);  

• komunikacija med zdravnikom, trenerji in atleti mora biti vzpostavljena, ker se je nam  včasih primerilo, da 
telefonske zveze preko SLO ni bilo možno vzpostaviti in je kak atlet ostal sam na doping kontroli; 

• prevoz športnih rekvizitov (palice) mora biti čim bolj zanesljiv; nam se je skoraj zgodilo, da Poljanec ne bi 
pravočasno dobil palic; 

• AZS naj za velika tekmovanja pripravi »INFORMACIJSKI LIST« na katerem bodo vsi pomembni podatki, ki bi 
jih potreboval posameznik. 

 
Pripravil: Marjan Hudej 
 
Finančno poročilo 
Za reprezentančni nastop so bila porabljena naslednja sredstva:  
- prevoz                   44.447                eur 
- žepnina      4.384             eur 
- nastanitev      13.886,98          eur 
- druga poraba ( sprejem atletov, lokalni  
  prevozi, darila atletom, drobno stroški,… )                  3.500              eur 
- vstopnice za tekmovanja                    4.937             eur 
- zavarovanja, cvetje, tiskovne konference                              1520,75             eur 
-  SKUPAJ                72.675,73             eur  
-  refundacija IAAF / prevozi                            17.598             eur 
 
SKUPAJ stroški AZS                                          55.077,78             eur 
 
Planirana je bila poraba v višini 45.000 – 50.000 EUR. Višja poraba je nastala zaradi naslednjih stroškov: 

- potovanje / b. class ( 2 atleta ) 
- priprav pred tekmovanjem 
- drugih aktivnosti povezanih z uspešnostjo reprezentance ( cvetje, tiskovne, darila, sprejemi za atlete, … ) 

 
Podpredsednik OU AZS Dušan Prezelj je posebej izpostavil nesprejemljive pogoje potovanja za določeno skupino 
atletov in v tem smislu njihovo razslojevanje po kakovostnih kategorijah glede na različne pogoje, ki so jim bili na voljo. 
Živa Kravanja odgovorna za koordinacijo na tem segmentu je obrazložila sledeče: 
1./ Rezervacja prevozov za vsa večja tekmovanja je delana že v zadnjem mesecu predhodnega leta 2006. 
2./ Potrjena rezervacija za Osako  v mesecu marcu 2007 za skupino /35 oseb /potovanje na osnovi navodil danih s  
strani  vodstva in Strokovnega sveta AZS. 
3./ Reprezentanca naj bi prvotno potovala skupinsko z odhodom 21.08. in povratkom 03.09. 



4./ Rezervacija je bila skupinska /32 oseb/,kar je bilo tudi glede na izjemno visoke cene ,ki botrujejo na teh relacija  
    izjemno ugodno. 
5./  V mesecu aprilu so se pojavili dodatni predlogi strani stroke je kar je trajalo praktično, da samega odhoda. Tako je 
bilo pripravljenih 6 različnih odhodov in povratkov. 
6/ Cenovno  so bile razlike  letalskih  vozovnic od 980 do 1500€ 
7./  Glede na izkušnje v preteklosti je to pri AZS že ustaljena praksa, da so potovanja usklajena glede na potrebe in želje  
     atletov ter stroke. 
 
Boris Mikuž je pojasnil, da je pisarna AZS spoštovala želje posameznih atletov oz. njihovih trenerjev. Na tej podlagi so 
bile opravljene rezervacije v prepričanju, da so bili vsi atleti konzultirani preko GT.  
Po informacijah je tako dolgo potovanje imel vsaj del italijanske in španske reprezentance.  
Glede opreme je pojasnil, da je AZS imela številne sestanke z opremljevalcem, a je prepričan ne glede na ves trud 
pisarne AZS, da je ta opremljevalec dosegel svoj maksimum glede kvalitete in designa. 
Pojasnil je še določene težave glede prijave prevelikega števila trenerjev oz. spremstva s strani AZS. Da so kvote na 
velikih tekmah, je že dolgo znano dejstvo. S tem so bili tako v pisarni kot stroki seznanjeni, saj je bil koncept dela 
zastavljen tako, da so se TEHNIČNE INFORMACIJE posredovale vsem vključenim v projekt (pisarna, stroka, 
spremstvo). 
Enaka težava je nastopila glede namestitve – namreč povpraševanje reprezentance po dodatnih sobah, čeprav je bila 
reprezentanca vzorno nameščena. Predhodno smo celo rezervirali sobo več. Hkrati pa je organizator prav na dan 
odhoda prvega dela ekipe » pritiskal » na AZS, da namesti reprezentanco v 3 posteljne sobe. Ob prihodu je celo želel 
del namestiti v 4 posteljne. 
Problem smo po napovedih reševali na samem prizorišču in verjamem zelo uspešno. 
Glede palic je bilo s strani AZS storjeno vse kar je v naši moči. Pisarna AZS v tem času zahteva informacije zakaj je 
prišlo do zamude v prevozu ( ki v ničemer ni vplivala na nastop in trening atleta ). 
Čudi pa odnos atleta do njegovih palic, saj preprosto ni preveril ali so bile dostavljene nepoškodovane. 
Medije smo v Osaki dvakrat vabili hkrati na isto mesto, kjer je bilo mogoče opraviti razgovore s praktično vsemi člani 
reprezentance. Le redki so se odzvali vabilu 24.08. in 27.08. Ne glede na dostop do mix cone, ki je prioriteten za medije 
in tako omogoča dogovor in razgovor z atleti, so nas mediji prosili za stike z atleti, kar je bilo oteženo, saj je bilo potrebno 
atlete še enkrat informirati. 
Finančno je projekt kot je razvidno iz materiala nekoliko presegel načrtovan vložek, a razlogi so navedeni v poročilu. 
Čeprav je seveda mogoče posredovati informacije atletom preko » INFORMACIJSKEGA LISTA », je potrebno vedeti, da 
atleti niso niti odgovorili na predlog medicinske ekipe in je bila tako tovrstna aktivnost in podpora nato realizirana 
izključno s sodelovanjem strokovnjakov iz medicine. 
Črtomir Špacapan je opisal izkušnjo kot vodja ekipe na EP v dvorani 2007 v Birminghamu, ko je ena izmed TV hiš 
pričakovala poročanje AZS in tudi » tehnično proizvodnjo materiala ». Glede opreme in potovanja, je poudaril, da je 
včasih res glede vremenskih razmer imeti potrebno » rezervo », vendar meni, da je bilo prvič res veliko opreme. Ne 
glede na relativno kratko potovanje so tudi iz Helsinkov 2005 atleti in trenerji želeli spremembe v povratku, čeprav so bili 
predhodno seznanjeni s potovalnim načrtom.  
Gabrijel Ambrožič je izpostavil tri stvari: potovanja, akreditacije in opremo. Vsem je znano, da so velika tekmovanja 
omejena z uradnimi akreditacijami in tako tudi Slovenija. Potovanje, ki je bilo na SP 2001 načrtovano dolgo vnaprej, se 
je nato obrnilo v » individualne odhode domov ». Atleti in trenerji so odhajali zaradi slabih rezultatov. Glede opreme je 
vendarle potrebno povedati, da so bile količine tokrat prave, pri posameznih artiklih nedvomno tudi kvaliteta, seveda pa 
to ne sme pomeniti končnih naporov za AZS glede pridobivanja možnih novih opremljevalcev. 
 
Predsednik Peter Kukovica je  predlagal naslednje sklepe UO AZS  v potrditev vezane na SP Osako. 
 
SKLEP 278: 
Izplačajo se denarne nagrade atletom po sprejetem pravilniku na 28.seji UO AZS 28.05.2007 sklep št. 255. 
Primož Kozmus za srebrno kolajno 8000€ 
Trener atleta Vladimir Kevo 50% te vsote = 4000€. 
Izplačajo se denarne nagrade vsem finalistom v višini 2000€. To so: Brigita Langerholc, Marija Šestak, Matic 
Osovnikar in Miran Vodovnik. 
Osebni trenerji finalistov prejmejo 1000€. 



SKLEP 279: 
Glede sodelovanja z mediji se organizira delovno srečanje z mediji kjer se uskladi medsebojen predloge in 
potrebe za prihodnje sodelovanje. 
 
SKLEP 280: 
Direktor AZS še enkrat obnovi stike z opremljevalci. 
 
SKLEP 281:   
UO AZS potrjuje poročilo o nastopu in finančno poročilo SP OSAKA 2007. 
 
Od prisotnih 14 članov je 13 članov glasovalo za sklep pod št. 278 – vključno št. 281.  
 
A.Pengov je prispel ob 18.00 in ni glasoval. 
 
AD 3 
Položaj trenerja v atletiki 
 
Uvod je podal predsednik AZS dr. Peter Kukovica, ki je jasno poudaril pomen delovanja trenerjev 
in še posebej vrhunskih ter hkrati nujne urejenosti delovanja klubov na tem področju. V kolikor je 
potrebno naj se pripravi sistem nagrajevanja GT AZS. 
 
Andrej Jeriček je poudaril, da je po vseh prizadevanjih AZS prišla do koraka, ko se vidi, da 
konkretno podpira vrhunske trenerje. Tudi sicer je iz materiala razvidno kako naj bi potekala 
strategija nagrajevanja trenerjev v klubih kar je eden najpomembnejših segmentov atletike. 
Andrej B. Pengov podpira pripravo kriterijev za nagrajevanje trenerjev v klubih, ki naj veljajo kot 
priporočilo. 
Dušan Prezelj predlaga, da bi AZS morda krila enkrat letno kotizacijo za trenerje na letnem 
kongresu ZATS. 
 
Predsednik je predlagal sprejem sklepov v več nivojih: ( sklep 282, 283 in 284; 285; 286 in 
287 ) 
 
SKLEP 282: 
AZS bo skupaj z ZATS zasledovala naslednje cilje: 

- do leta 2012 včlaniti doseči skupno število trenerjev v ZATS = 250 trenerjev 
- 20 trenerjev z vrhunskimi rezultati ( norme OI, SP, EP ) do leta 2012 

 
SKLEP 283: 
AZS bo izdelala predlog zaposlovanja trenerjev na področju PŠŠ za srednjeročno obdobje 
in ga bo predstavila klubom ter MŠŠ. 
 
SKLEP 284: 
AZS predlaga klubom, da pripravijo v sodelovanju z matičnim okoljem dolgoročni načrt za 
zaposlitev trenerjev. 
 
SKLEP 285: 
AZS skozi priprave v tujini in domovini ter delovanje NPE omogoča izmenjavo znanja 
trenerjev.  
ZATS bo na rednih letnih kongresih ali drugih oblikah to znanje preko trenerjev udeležencev 
priprav posredovala vsem zainteresiranim trenerjem. 
 
SKLEP 286: 
AZS predlaga, da klubi izdelajo interne smernice nagrajevanja trenerjev s posebnim 
poudarkom na nagrajevanju trenerjev z vrhunskimi rezultati. Priporočamo, da klubi pri 
izdelavi teh smernic sodelujejo z ZATS. 
 



SKLEP 287: 
AZS bo na podlagi kriterijev ki jih bo pripravil Strokovni svet AZS, namenila vsakemu 
trenerju VRHUNSKE SELEKCIJE letno stimulacijo v višini 1.200 eur / letno .  
Stimulacija prične veljati s 01.01.2008 in zajema koledarsko leto. 
 
SKLEP 288: 
Na vse sklepe naj se pripravi operativni plan izvedbe projekta od 2008 – 2012. 
 
Vseh 14 prisotnih članov UO AZS je sklepe potrdilo. 
 
AD 4 
Kategorizacija  

 
Boris Mikuž je poročal o aktivnosti med obema sejama. AZS je 14.08.2007 poslala na OKS - ZŠZ predlog nove 
kategorizacije,kjer je bila zapisana tudi pobuda za srečanje. Glede na znane informacije naj bi to srečanje potekalo v 
tretjem ali četrtem tednu meseca septembra kot nas je ustno informirala strokovna služba OKS – ZŠZ. 
Glede na dosedanji potek delovanja na tem področju in glede na dodatne informacije, katere predvidevamo bomo prejeli 
s strani OKS-ZŠZ, bo AZS oblikovala ustrezno strategijo. 
Dušan Prezelj  član izvršnega odbora pri OKS je povedal ,da  je vezano na to tematiko imel dva sestanka,ki sta bila 
vezana na: 

1./ obstoječo kategorizacijo 
2./ novo kategorizacijo 

Razprava je kot v preteklosti potekala v smislu nesprejemljivega odnosa do atletike v primerjavi z ostalimi športnimi 
panogami . 
Predsednik je ponovno podal pobudo, da je potrebno zadevo zajeti širše in o tem tudi obvestiti 
širšo javnost. 
Boris Dular je izrecno poudaril, da je sedanji trenutek optimalen za doseganje ključnih sprememb. 
 
Po razpravi je predsednik predlagal naslednje sklepe: 
 
SKLEP 289: 
Ko bo OKS – ZŠZ predlagala srečanje in bo znana strategija OKS – ZŠZ,  se AZS z ustrezno ekipo udeleži 
srečanja.  
 
SKLEP 290: 
AZS naj širše predstavi poglede na kategorizacijo. 
 
Vsi prisotni člani /14/ so potrdili zgoraj navedena sklepa. 
 
5. Pobude in predlogi članov UO AZS 
Predsednik Strokovnega sveta AZS Martin Steiner je opozoril na širino projekta POI PEKING 2008. 
Da bi delovanje potekalo kar se da nemoteno predlaga, da se projekt vodi: 
1./ Informacijsko - pisarna AZS oziroma direktor Boris MIKUŽ 
2./ Strokovno pa Strokovni svet AZS  
 
Predlog so vsi prisotni člani /14/ UO AZS podprli in potrdili. 
 
Predsednik Peter Kukovica je predlagal vezano na POI, ki bodo čez 11 mesecev, srečanje s potencialnimi kandidati kot 
tudi s predsedniki klubov in seveda trenerji. Sedaj ima normo že 15 atletov Po tem srečanju bi bila novinarska 
konferenca. 
 
SKLEP 291 
Predstavi se projekt POI PEKING 2008, kamor se povabi atlete, trenerje in klube. 
 
Predlog so vsi prisotni člani /14/ UO AZS podprli in potrdili. 
 



6. Razno 
Predsednik dr. Peter Kukovica je predlagal ,da se pregleda možnosti kandidature AZS za večja tekmovanja, ki so pod okriljem 
IAAF in EAA. 
Na predlog podpredsednika  Janeza Aljančiča se formira  skupina, ki do sredine novembra na UO AZS pripravi in predstavi 
predlog. 
V skupino so imenovani: Janez Aljančič, Marjan Hudej, Živa Kravanja  
 
SKLEP 292 
Predlog kandidature AZS za večja tekmovanja, ki so pod okriljem IAAF in EAA pripravi ekipa 
pod vodstvom Janeza Aljančiča in v sestavi Marjan Hudej in Živa Kravanja. 
 
Predlog so vsi prisotni člani /14/ UO AZS podprli in potrdili. 
 
Predsednik Peter Kukovica je na koncu opozoril na članek ,ki je bil objavljen v dnevnem časopisu Dnevnik -Objektiv dne 
14.09. vezano na domnevno spolno nadlegovanje v preteklosti s strani  osebe, ki je tudi vpeta v atletsko delovanje tako 
na področju kluba, kot tudi pri AZS. 
Naprosil je člana UO AZS Borisa Dularja,ki  je vpet  po funkciji in lokaciji ,da do naslednje seja AZS predlaga stališča, ki  
ga bodo izoblikovali v klubu, kar bi bilo predvidoma tudi  stališče AZS do te problematike.    
 
Zapisala: Živa Kravanja 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.00 
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