Združenje atletskih trenerjev Slovenije
Letališka cesta 33c, Ljubljana

ZAPISNIK
SKUPŠČINE ZDRUŽENJA ATLETSKIH TRENERJEV SLOVENIJE,
7. november 2009 v prostorih Hotela Park na Bledu.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine ZATS
2. Predlog spremembe statuta ZATS
3. Izvolitev organov za vodenje skupščine:
a. delovno predsedstvo,
b. dva overovitelja,
c. zapisnikar,
d. volilna komisija
e. verifikacijska komisija
4. Pregled zapisnika skupščine ZATS v letu 2008
5. Poročilo verifikacijske komisije
6. Poročilo od delu ZATS za pretekli mandat
7. Predstavitev kandidatov za predsednika in člane IO ZATS
8. Volitve
9. Pobude in predlogi članov
10. Razno
AD 1
V uvodu predsednik ZATS pozdravi prisotne in poda besedo predsedniku AZS,
dr. Petru Kukovici. Dr. Kukovica pohvali delo trenerjev, predstavi finančna
sredstva, ki jih AZS namenja področju trenerjev – v preteklih letih in
prihodnjem ter cilje in naloge, ki so si jih zastavili v AZS za prihodnje leto, kot
tudi delo, ki ga je AZS že dosegla do sedaj.
G. Uroš Verhovnik in dr. Kukovica v imenu ZATS podelita zlato plaketo za
uspešno dolgoletno trenersko delo v atletiki Jožetu Kopitarju, trenerju AD
Kladivar Celje.
AD 2
G. Andrej Jeriček poudari, katere spremembe so predlagane v statutu ZATS.
Statut in predlagane spremembe so trenerji prejeli v materialih kongresa ZATS
ter predhodno tudi v elektronski pošti.
G. Umbert Bizjak iz AK NG oporeka k 13. oz. po novem 14. členu, da bi
(sklicujoč se na zakon o društvih) morali voliti vseh 5 članov IO (izvršnega
odbora) ZATS.
G. Andrej Jeriček ovrže ugovor z dejstvom, da ZATS ni društvo.
G. Svjetlan Vujasin umakne kandidaturo za člana IO.
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Sklep št. 1

Z glasovanjem z dvigom rok so potrjeni vsak člen, ki je prinašal
spremembe (4., 11. in 14. člen). S tem je statut sprejet v obliki,
kakor je bil predlagan.

AD 3
Andrej Jeriček predlaga izvolitev organov za vodenje Skupčšine AZS. Za sestav
delovnega predsestva, verifikacijske komisije, overovitelja in zapisnikarja so
predlagani:
Delovno predsestvo:

Ladislav Mesarič – predsednik, člana Radislav Jokanovič
in Tomaž Zupančič

Verifikacijska komisija: Danijel Levski, Aleksander Kidrič
Volilna komisija:

Feliks Papež, Jak Rogelj

Zapisnikar:

Tina Jurčak

Overovitelja:

Darja Šoba, Andrej Hajnšek

Sklep št. 2
Prisotni člani soglasno potrdijo sestav delovnega predsestva,
verifikacijske komisije, overovitelja in zapisnikarja.

AD 4
Na zapisnik skupščine ZATS v letu 2008 ni bilo pripomb.
Sklep št. 2
Sprejme se zapisnik skupščine ZATS v letu 2008.

AD 6
Na poročilo o delu ZATS za pretekli mandat ni bilo pripomb.
Sklep št. 3
Sprejme se poročilo o delu ZATS za pretekli mandat.

AD 5
Verifikacijska komisija poda poročilo o številu udeležencev skupščine. Prisotnih
je 53 članov ZATS.
Sklep št. 4
V skladu z 9. členom statuta ZATS lahko skupščina nadaljuje z delom in
je sklepčen ne glede na število prisotnih članov.
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AD 7
Predstavljeni so bili kandidati za novo vodstvo ZATS: kot predsednik je edini
kandidat Andrej Jeriček, člana Feliks Papež in Gregor Japelj, Svjetlan Vujasin je
pred tem že umaknil kandidaturo za člana IO.
Sklep št. 5
Skupščina ZATS razreši dosedanjega predsednika in člane IO ZATS

AD 8
Volilna komisija pripravi vse za volitve ter razloži potek glasovanja. Po
končanih volitvah
sledi 10 minutni odmor, da
volilna komisija ugotovi
rezultate. Volilna komisija je ugotovila naslednje rezultate:
Oddanih je bilo 50 volilnih listkov. 4 listi so bili neveljavni.
Kandidati so prejeli sledeče število glasov:
1. Predsednik ZATS:
Andrej Jeriček
46 galsov
2. Člani:
Gregor Japelj
41 glasov
Feliks Papež
39 glasov
Svjetlan Vujasin 4 glasovi
Nevtralni kandidat:
Radislav Jokanovič 1 glas
Sklep št. 6
Volilna komisija ugotavlja, da so bili v skladu z 12. in 14. členom
izvoljeni predsednik Andrej Jeriček in člana IO ZATS Feliks Papež in
Gregor Japelj.

G. Andrej Jeriček se zahvali za izvolitev za predsednika ZATS in poudari, da je
potrebno povečati aktivnost ZATS na vseh področjih delovanja, da mora biti
članstvo bolj aktivno, da je v nekaterih regijah premalo atletskih trenerjev, da
pa je viden napredek pri razumevanju AZS do trenerjev.
AD 9 in 10
Ga. Špela Dizdarevič poudari, da je potrebno izdelati trenerske izkaznice, ki
bodo služile kot dokazilo atletskih trenerjev.
G. Andrej Jeriček na kratko predstavi interaktivno spletno stran, ki bo na voljo
atletskim trenerjem in bi morala že biti predstavljena, vendar zaradi časovne
stiske je še niso uspeli povsem izdelati.
Sklep št. 7
Dokument bo izdelan, ko bo omenjena spletna stran v uporabi in bodo
pridobljeni vsi potrebni podatki za izdelavo izkaznice.

G. Umbert Bizjak predlaga:
- da se na prihodnjih posvetih atletskih trenerjev v materialih, ki jih udeleženci
prejmejo, pripravi tudi seznam dosedanjih posvetov s kraji in številom
udeležencev;
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- enotno oblačilo za vse atletske trenerje – člane ZATS z logotipom AZS ter
napisom atletski trener;
- izdelati bi morali projekt razvoja pionirske atletike za mlajše kategorije (6 – 8
let, 8 – 10 let) na regijskem nivoju – testiranja in spremljanje otrok v
sodelovanju z osnovnimi šolami, potrebno je izkoristit rezultate področnih
atletskih šolskih tekmovanj za 3. in 4. razred OŠ (7 – 9 let stari otroci) in
uvesti program tekmovanj zanje.
Sklep št. 8
G. Bizjak naj po končani skupščini poda pisni predlog.

G. Jeriček poudari, da je problem, ker v nekaterih regijah primanjkuje
trenerjev za delo z mladimi ter težavnost povezovanja z nekaterimi profesorji
športne vzgoje, ki favorizirajo en šport (ki pa ni atletika) – v tem primeru je
potrebno na šolskih tekmovanjih se pogovarjat direktno z otroci.
G. Hrvoje Fižuleto je pripomnil, da je problem v statusu altletskih trenerjev,
ker je večina trenerjev amaterjev in celo volunterjev, profesionalno zaposlenih
pa je zelo malo. Potrebno bi bilo naredit pritisk in zaposlit atletske trenerje
profesionalno, ker le ti lahko delajo bolj kvalitetno kot amaterski.
G Jeriček je izpostavil problem z izobrazbo in strokovnim izpitom, ki sta pogoj
za zaposlovanje s projektom NPŠŠ – na ta način pa je zaposlenih večina
profesionalnih trenerjev. Poleg tega je bolj atraktiva zaposlitev v šoli, ko imaš
dokončano primerno izobrazbo, zaradi boljše plače in boljšega urnika dela.
Potrebno bo dvignit nivo organizacije klubov, da bo kasneje lažje kandidirat za
delovna mesta na področju trenerstva.
Predsednik ZATS
Andrej Jeriček

Zapisnikar:
Tina Jurčak
Overovitelji:
Darja Šoba
Andrej Hajnšek
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