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Izvolitev delovnega predsedstva, dveh overoviteljev, zapisnikarja in verifikacijske komisije
Pregled zapisnika skupščine ZATS v letu 2006
Poročilo o delovanju ZATS v letu 2007 in smernice delovanja v letu 2008
Predlog pravilnika o podeljevanju nagrad za »Naj trenerja«
Razno

AD1
V uvodu je predsednik ZATS Andrej Jeriček predlagal delovne organe:
•
•
•
•

Predsedstvo: Andrej Jeriček – predsednik,
Nataša Lañenac in Slavko Černe – člana
Overovitelja: Matjaž Polak, Gorazd Rajher
Zapisnikar: Saša Maraž
Verifikacijska komisija: Davorina Kranjčan, Boštjan Fridrih, Feliks Papež

Skupščina je sprejela predlagane organe, ki so takoj pričeli z delom. Prisotnih 55 članov.

AD 2
Zapisnik skupščine 2006 sprejet.

AD 3
SKLEP 2: G. Andrej Jeriček pove, da so letos planirane nove izkaznice, počakati je potrebno samo še da
bo dokončno urejena nova podobe ZATS po okriljem AZS.

AD 4
G. Andrej Jeriček poda poročilo o delovanju ZATS v letu 2007 in predstavi smernice za delovanje v letu
2008.

AD 5
Pogovor je stekel v smeri zaposlovanja trenerjev in G. Matija Šestak komentira da je zaposlovanje
trenerjev možno tudi na ministrstvih (zunanje in notranje zadeve).

PREDLOG1: Potrebno je seznaniti in usmeriti ljudi v takšen način zaposlovanja, kakšni so pogoji…

AD 6
G. Albert Šoba komentira kategorizacije in pove da imamo slab položaj glede na druge športe. G. Boris
Mikuž komentira da so se spremembe zgodile, vendar le minimalne. G. Kukovica pa komentira da si
OKS ne želi nikakršnih sprememb. G. Oliver Batagelj komentira da si bomo z več kategoriziranimi
atleti, ki si jih seveda zaslužimo, pridobili več mest in s tem večje možnosti kandidiranja na ministrstvu
tako glede financiranja kot zaposlitev, misli da atletika nima pravega položaja, glede na njeno vrednost
v svetu.
PRELOG2: IO AZS pripravi pismo o problematiki in nestrinjanjih s kriteriji za kategorizacijo in ga
poda na ustrezno institucijo seveda s podporo IO AZS.

AD 7
G. Umbert Bizjak predlaga, da bi atletski trenerji lahko imeli vsaj kakšno oblačilo kot prepoznavni znak.
Npr. bundo z napisom trener.
PREDLOG3 : V dogovoru s predsednikom AZS se bomo poskušali dogovoriti za vsaj eno oblačilo
ZATS (trenirka).

AD 8
Ga. Špela Dizdarevič spet opozarja na neresnost FŠ glede izpolnjevanja svoji obveznosti. G. Andrej
Jeriček komentira da se s FŠ težko dogovarja.G. Slavko Černe komentira, da bi lahko izobraževanja
prve stopnje bila pod okriljem AZS in ne FŠ.
PREDLOG4 : Na naslednji kongres povabimo G. Milana Čoha, da nam razjasni vse podrobnosti in
nam odgovori na zastavljena vprašanja v zvezi s problematiko.

AD 9
Pogovor se začne v smeri primanjkovanja denarja za pošiljanje trenerjev na seminarje in za
izobraževanje trenerjev. Problem je v tem da se UO AZS ne zavede da je potrebno vlagati v slovenske
atlete in trenerje. Seminar je predrag in si ga nekateri trenerji iz tega razloga ne morejo privoščiti.
PREDLOG5 : G. Kukovica poda nekaj smernic in predlogov v zvezi s pridobivanjem denarja od
kjerkoli. G. Slavko Černe prevzame odgovornost in pripravi ideje do naslednjega kongresa.

AD 10
G. Albert Šoba komentira podeljevanje trenerja leta, da bi se lahko na listu za izbor naj atleta dodala
samo še ena rubrika »Naj trener«.G. Peternelj kometira, da je upad vrnjenih glasovnic zelo velik. G.
Matej Fabčič predlaga, da se izbira tudi mladega trenerja leta ne samo splošno in povezuje to z
motivacijo za trenerje mlajših kategorij.

PREDLOG6 : Predlaga se UO AZS da se poleg atletov v izboru naj atlet leta doda še rubrika naj
trener leta, na zadnji strani.

AD 11
G. Primož Praprotnik predlaga da se ena od pionirskih tekem ali APS ali DP prestavi na mesec junij ali
julij, zaradi boljših pogojev in posledično boljših rezultatov, saj med počitnicami pionirji ne obiskujejo
treningov tako številno.
PREDLOG7 : Na tekmovalno komisijo AZS in UO AZS se poda predlog o spremembi APS za pionirje
in pionirke na termin Junij 2009.
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