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ZAPISNIK SKUPŠČINE ATLETSKIH TRENERJEV SLOVENIJE, 

19.10.2013, ob 17:00 uri v hotelu Terme na Čatežu 

 

Predlagan dnevni red: 

 

1. Otvoritev skupščine ZATS 

2. Izvolitev organov za vodenje skupščine: 

a. delovno predsedstvo 

b. dva overovitelja 

c. zapisnikar 

d. volilna komisija 

e. verifikacijska komisija 

 

3. Pregled zapisnika skupščine ZATS v letu 2012 

4. Poročilo verifikacijske komisije 

5. Poročilo o delu ZATS za pretekli mandat 

6. Razrešitev organov ZATS 

7. Predstavitev kandidatov za predsednika in člane OI ZATS 

8. Volitve 

9. Izidi volitev v organe AZS za obdobje 2013-2017 

10. Pobude in predlogi članov 

11. Razno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AD 1) Otvoritev skupščine 

 

AD 2) Izvolitev organov za vodenje skupščine 

 

Za sestavo delovnega predsedstva so predlagani naslednji: 

a. delovno predsedstvo: Vladimir Kevo, Klemen Rovan, Daša Bajec Korent 

b. dva overovitelja:  Radislav Jokanovič, Nataša Čebokli Blajvajs 

c. zapisnikar: Tanja Zamida 

d. volilna komisija: Feliks Papež, Marko Vukobrat, Svetlan Vujasin 

e. verifikacijska komisija: Boštjan Bradeško, Tina Jurčak, Andraž Pahor 

 

Sklep št. 1 

Izvede se glasovanje. 

Prisotni člani soglasno potrdijo, predlagane člane, za vodenje skupščine (nihče proti). 

 

AD 3) Pregled zapisnika skupščine ZATS v letu 2012 

 

Sklep št. 2 

Izvede se glasovanje.  

Zapisnik skupščine ZATS za leto 2012, je bil soglasno sprejet (nihče proti). 

 

AD 4) Poročilo verifikacijske komisije 

 

Verifikacijska komisija poda podatke o številu udeležencev skupščine. 

 

Število vseh članov: 187 

Število prisotnih članov: 63 

 

Sklep št. 3 

Skupščina ni sklepčna, ker ni prisotnih vsaj polovica, kar znaša 94 članov ZATS. 

Zaradi nesklepčnosti, se počaka 30 minut od začetka skupščine. 

 

Sklep št. 4. 

Ob 17:30 se nadaljuje skupščina.  

Predhodna sklepa št. 1 in 2 se razveljavita. 

 

 

AD 4) Poročilo verifikacijske komisije 

 

Ponovno štetje, zaradi nesklepčnosti skupščine. 

Verifikacijska komisija poda podatke, o številu udeležencev. 

 

Število vseh članov: 187 

Število prisotnih članov: 64 

 

Skupščina je po ponovnem glasovanju in preteku 30 minut od začetka skupščine, sklepčna, 

glede na 9. člen statusa ZATS, ki pravi: »Skupščina je sklepčna, če je ob sklican uri prisotnih 

vsaj polovica članov. Če skupščina ni sklepčna, se delo prestavi za 30 minut, nakar velja, da 

skupščina lahko prične z delom ne je sklepčna ne glede na število prisotnih članov.« 

 



AD 2) Ponovna izvolitev organov za vodenje skupščine 

 

Za sestavo delovnega predsedstva so predlagani naslednji: 

f. delovno predsedstvo: Vladimir Kevo, Klemen Rovan, Daša Bajec Korent 

g. dva overovitelja:  Radislav Jokanovič, Nataša Čebokli Blajvajs 

h. zapisnikar: Tanja Zamida 

i. volilna komisija: Feliks Papež, Marko Vukobrat, Svetlan Vujasin 

j. verifikacijska komisija: Boštjan Bradeško, Tina Jurčak, Andraž Pahor 

 

Sklep št. 5 

Izvede se glasovanje. 

Prisotni člani soglasno potrdijo, predlagane člane, za vodenje skupščine (nihče proti). 

 

 

AD 3) Ponovni pregled zapisnika skupščine ZATS v letu 2012 

 

Sklep št. 6 

Izvede se glasovanje.  

Zapisnik skupščine ZATS za leto 2012, je bil soglasno sprejet (nihče proti). 

 

 

AD 5) Poročilo o delu ZATS za pretekli mandat 

 

Predsednik ZATS Andrej Jeriček predstavi delo ZATS v preteklem letu. 

 

Sklep št. 7. 

Izvede se glasovanje poročila o delu ZATS za preteklo leto. 

Prisotni člani soglasno potrdijo poročilo (nihče proti). 

 

 

AD 6) Razrešitev organov ZATS 

 

Sklep št. 8 

Izvede se glasovanje. 

Prisotni člani soglasno potrdijo razrešnico organov ZATS. 

 

 

AD 7) Predstavitev kandidatov za predsednika in člane IO ZATS 

 

Feliks Papež predstavi kandidate za predsednika in člane IO ZATS. 

- kandidat za predsednika: Andrej Jeriček 

- kandidata za člane predsedstva: Mojca Grojzdek in Robi Kreft 

 

 

AD 8) Volitve za predsednika in člane IO ZATS 

 

Izvede se tajno glasovanje. 

 

 

 



AD 9) Izidi volitev v organe ZATS za obdobje 2013 – 2017  

 

Volilna komisija poda rezultate volitev in sicer: 

- število prejetih glasovnic: 64 

- število neveljavnih glasovnic: 8 

- Andrej Jeriček: 56 glasov 

- Mojca Grojzdek: 50 glasov 

- Robi Kreft: 52 glasov 

 

Sklep št. 9 

Za predsednika ZATS, je izvoljen Andrej Jeriček. 

Za člana predsedstva ZATS, sta bila izvoljena Mojca Grojzdek in Robi Kreft. 

 

AD 10) Pobude in predlogi članov 

 

- Boštjan Bradeško: razloži problematiko reprezentančnega nastopa v 

Pragi. Dva atleta sta se samoiniciativno odpravila v center Prage. 

Podrobno poročilo o dogodku, je bilo posredovano na ZATS, oz. 

AZS. Predlogi glede popravka, oz. dopolnitve kodeksa obnašanja - 

vprašanje sankcij. 

 

- Svetlan Vujasin: poda predlog, da bi bilo na reprezentančnih tekmah 

smotrno imeti večje število trenerjev 

 

- Andrej Jeriček: poudari vlogo trenerjev na reprezentančnih tekmah, 

kako naj ukrepajo. 

 

- Zdravko Peternel: poda komentar na pobudo Boštjana Bradeška in 

Svetlana Vujasina 

 

- Boris Mikuž: poda komentar na problematiko reprezentančnega 

nastopa v Pragi, oz. na problematiko obnašanja vseh udeleženih na 

reprezentančnih nastopih 

 

- Albert Šoba: poda komentar, mnenje o obnašanju atletov in trenerjev 

po končani tekmi. Problematika pitja alkohola, tako s strani atletov, 

kot tudi s strani trenerjev. Poda mnenje, da bi bilo v kodeks dobro 

vnesti opredelitev, česa se na in po tekmovanjih ne sme početi. 

 

- Marina Tomič: poda svoje mnenje in se strinja z Albertom Šoba, 

glede sankcij. Navedba česa se ne sme počiti po tekmovanjih in se v 

primeru kršitev izrečejo ustrezne sankcije. 

 

- Matija Šestak: omeni problematiko nastopov na reprezentančnih 

tekmah. Poudari, da je problematično tudi »žuriranje« atletov dan 

pred tekmo in ne samo po končanem tekmovanju. 

 

- Podani so bili predlogi za kodeks obnašanja na atletskih tekmovanjih, 

tako na domačih tekmovanjih, kot tudi na reprezentančnih nastopih. 

Vprašanje koga:  kodeks atletov in trenerjev.  



 

 

AD 11) Razno 

 

- Oliver Batagelj: omeni sam medijski prostor, predvajanje 

najpomembnejših atletskih tekmovanj 

- replike na omenjeno temo podajo tudi Boris Mikuž, Gregor Benčina 

in Matija Šestak 

 

- Sašo Pucinger: poda mnenje o zaposlovanju trenerjev. Predvsem da 

se popravi kriterije za zaposlovanje trenerjev.  

- replike na omenjeno temo podajo tudi direktor in Svetlan Vujasin 

 

- Borut Podgornik poda mnenje o tekaških trenerjih. Poda predlog da 

se določijo nekakšni kriteriji, kdo je lahko tekaški trener. 

 

- Robi Kreft poda mnenje oz. primer dobre prakse o promociji 

športnikov oz. športne panoge. Primer »ŠKL« - na podoben način bi 

lahko imeli promocijo za atlete. 

 

- Andrej Jeriček – zaključek debate. 

 

 

Skupščina ZATS se je zaključila ob 19:00. 

 

 

Priloga zapisnika: 

- verifikacijsko poročilo 

- glasovnice 

 

 

 

Zapisnikar: Tanja Zamida 

 

 

 


