
Zapisnik skupščine ZATS, 12.11.2016  
 
 
Osnovni podatki sklica skupščine,  ZVEZE ATLETSKIH TRENERJEV SLOVENIJE: 
Datum:  12. 11. 2016  
Ura:  17.00 
Vabljeni: ČLANI Zveze atletskih trenerjev Slovenije, člani Izvršnega odbora Zveze atletskih 
trenerjev, predsednik AZS  g. Roman Dobnikar 
 
Osnovni podatki skupščine,  ZVEZE ATLETSKIH TRENERJEV SLOVENIJE: 
Lokacija: Radenci , Zdraviliško naselje 12, 9252 Radenci 
Prostor: Hotel Izvir 
Datum:  12. 11. 2016 
Pričetek seje: 17.00 
Zaključek seje: 18.40 
 
Prisotni člani  ZATS: prisotnih 79 članov (od skupno 237 članov)  
 
Prisotni člani IO ZATS: Andrej Jeriček – predsednik IO, Mojca Grojzdek – članica, Robi Kreft – član, 
Alenka Zavadlav – član, Feliks Papež – član 
Ostali prisotni:   Predsednik Atletske zveze Slovenije g. Roman Dobnikar 
Opravičeno odsotni: Boštjan Bradeško 
Neopravičeno odsotni: / 
Zapisnikar:   Mojca Grojzdek – članica 
 
Pozdravni nagovor  izvede Andrej Jeriček, predsednik izvršnega odbora ZATS. 

Po ugotovitvi prisotnosti na skupščini 2016, se skupščina po 9. Členu statuta ZATS prestavi za 30 min.  

Sklep št. 1/ZATS skupščina 2016: 79 članov prisotnih od 237 članov, ker ni prisotnih vsaj polovica 

članov, zato velja 9. Člen statuta ZATS, seja se prestavi za 30 min. 

Med 30 minutnim odmorom se podeli priznanja trenerskih značk. Poudari se, da se bo zlata trenerska 

značka podeljevala na prireditvi NAJ ATLET ob 19.00, ki jo prejme g. Zdravko Černe.  

Trenerske značke podeli predsednik AZS g. Roman Dobnikar 

 

Podeli se  3 srebrne trenerske značke, ki jih prejmejo:  

g. Matej Juhar 

g. Milan Kranjc 

g. Vlado Artnak 

in dve bronasti znački, ki ju prejmeta: 

g. Domen Jarc 

g. Aleš Bezjak 

Razprava: ni bilo razprave. 
 
Predhodna obrazložitev: v skladu z 9. Členom statuta ZATS mora biti prisotnih vsaj polovica članov. 
Po 30 minutnem premoru se prične z delom skupščine. G. Andrej Jeriček predlaga dnevni red 
skupščine. 
 



Predlagani dnevni red: 

1. Otvoritve skupščine ZATS 

2. Izvolitev organov za vodenje skupščine: 

a) delovno predsedstvo 

b) član predsedstva,  

c) dva overitelja,  

d) zapisnikar,  

e) verifikacijska komisija 

3. Pregled zapisnika skupščine ZATS v letu 2015 

4. Poročilo verifikacijske komisije 

5. Poročilo o delu ZATS v letu 2016 in plan dela 2017 

6. Kongres ZATS v letu 2017 

7. Razno 

Razprava: ni bilo razprave. 
 
Sklep št. 2/ZATS skupščina 2016: Potrdi se predlagan dnevni red.  
 

Za: 79 Proti: 0 Vzdržani: 0 Sprejet: DA 

 
1. Izvolitev organov za vodenje skupščine: 

Predhodna obrazložitev: V delovno predsedstvo skupščine se določi: 

- Andrej Jeriček za predsednika skupščine, 

-  Za člana Gregor Drinovec in  Aleš Lindič 

- Za overitelja  se predlaga Alenko Zavadlav in Aleša Bezjak   

- Za zapisnikarja se predlaga ga. Mojca Grojzdek in pomočnik zapisnikarja g. Feliks Papež. 

- Verifikacijska komisija, g. Pahor Andraž in Cmok Luka. 

Razprava: ni bilo razprave. 
 
Sklep št. 3/ZATS skupščina 2016: Potrdi se predlagane organe skupščine. 
 

Za: 79 Proti: 0 Vzdržani: 0 Sprejet: DA 

Delovno predsedstvo zasede svoja delovna mesta. 
Predsednik delovnega predsedstva pozove člana verifikacijske komisije, da poda število prisotnih 

članov ZATS skupščine. Verifikacijska komisija poroča, da je v dvorani prisotnih 79 članov. 

Skupščina nadaljuje z dnevnim redom. 

2. Pregled zapisnika skupščine ZATS v letu 2015 

Predhodna obrazložitev: g. Andrej Jeriček poroča o zapisniku. Poda nekaj pojasnil. Poda vprašanje 

za podajanje pripomb. Pozove k dvigu rok. 

Razprava: ni bilo razprave. 
 
 
Sklep št. 4/ZATS skupščina 2016: Potrdi se zapisnik skupščine ZATS. 

Za: 79 Proti: 0 Vzdržani: 0 Sprejet: DA 



 

3. Poročilo verifikacijske komisije 

Predhodna obrazložitev: Predsednik Andrej Jeriček pozove verifikacijsko komisijo, da poda točno 

število prisotnih.  

Verifikacijska komisija poroča, da je trenutno na skupščini prisotnih 77 članov od 237 članov. 

Razprava: ni bilo razprave. 
 
Na to točko ni bil sprejet noben sklep. 

4. Poročilo o delu ZATS v letu 2016 in plan dela 2017 

Razprava: Andrej Jeriček poda nekaj spodbudnih besed o delu in nadaljevanju kongresov. Poudari 

pomembnost okroglih miz in naraščanja kvalitete dela. Poda nekaj nezadovoljstva glede 6 okroglih 

miz, na katere odziv z udeležbo ni bil najbolj spodbuden. Omeni tudi plačila članarine, kjer je 

vključeno odgovornostno zavarovanje in temu poda pozitivno mnenje. Poudari smiselnost in pomen 

zavarovanja.  

Razplete se debata o zavarovanju. Debati se pridruži ga. Anja.  Pove, da po njenih informacijah 

zavarovanje velja samo za tekme, na katere pošilja AZS. (Poudari pomembnost preverbe te 

informacije. Želela bi vedeti, kaj dejansko zavarovanje pokriva. Poudari pomembnost in smiselnost 

zavarovanja v zvezi s trenažnim procesom zavarovanja atleta in trenerja. Predlaga, da  se  informacija 

razišče in se ostale obvesti. Robert Teršek predlaga, da se polico objavi preko e-mail pošte. Ga. Tina 

Pratina Žagar, deli izkušnje – pripetljaj (otrok – debelo črevo) in pomembnost tovrstnega 

zavarovanja. Gregor Doberšek, pove, da je bilo rečeno, da so trenerji zavarovani na treningu. Izrazi  

nekaj opažanj. G. Vujasin izpostavi primer svetlobe na treningih.  Ali je tu udeleženo zavarovanje. 

Predlaga zavarovanja za trenerje in otroke. Andrej Jeriček poudari, da bo zadevo preveril. 

Sledi nadaljevanje poročila. Predsednik razloži nekaj novostih na področju informacijskega sistema. 

Poudari izjemno delo g.  Roberta Krefta. Pove, da nam revidiranje statutov in pravilnikov ni ravno 

uspela. Obrazloži,  da je IO čakal na nov zakon o športu, kjer se bodo dogodile spremembe tudi na 

področju usposabljanja in izobraževanja. Podane so bile dopolnitve in želje ter pozove prisotne k 

boljšemu sodelovanju pri predlaganju pobud in mnenj, predvsem ko se govori o predlogih za nov 

zakon o športu. 

V poročilu znova omeni tudi  tematiko okroglih miz. Povabi člane, da izrazijo svoja mnenja, kje in kdaj 

si željo organizacijo okroglih miz. Želi datum za termin izvedbe okroglih miz. 

Razplete se razprava. Ga. Tina Fratina Žagar, komentira okroglo mizo (pozno obveščanje v primeru, 

prestavljanja). G. Jeriček se opraviči za konkretno situacijo. G. Marko Vukobrat predlaga, da se 72 ur 

prej potrdi prisotnost. In se na podlagi tega odloči izvedba. G. Vujasin komentira spisek seznama 

prisotnosti na skupščini in nato zapusti skupščino. Razlog, ker ni vpisan v seznam skupščine. Andrej 

poda dva predloga: 

Prvi predlog: Okrogle mize se organizirajo  po sklopu disciplin kot v letu 2016. 1. termin na pripravah 

v Medulinu. 



Drugi predlog: sklop vseh  disciplin in hkrati tako, da naredimo razpis po predlogu g. Marka 

Vukobrada, in glede na udeležbo oz. prijavo. Okroglo mizo v primeru premajhnega števila odpovemo 

dan pred izvedbo. 

 G. Albert Šoba pove, da je pametno izpostaviti probleme in podati predloge. Vsi, ki se prijavijo, naj 

izpostavijo mnenje, zaradi česa se prijavljajo in kaj želijo reševati.  

G. Andrej Jeriček pozove h glasovanju sklepa. 

Sklep št. 5/ZATS skupščina 2016: izvede se razpis z datumom in podano problematiko. Če je manj 
kot 5 oseb prijavljenih,  se okrogla miza dan pred izvedbo odpove. 
 

Za: 76 Proti: 0 Vzdržani: 0 Sprejet: DA 

 

Nadaljuje se poročilo o delu ZATS. 

G. Jeriček seznani prisotne o  predlogih nadaljevanja delovne poti IO ZATS. 

Pozove prisotne o mnenju ustanovitve FB profila ZATS.  Boštjan Fridrih pove, da je to najhitrejši način 

komunikacije med člani v današnjem času. Alenka Zavadlav pove, da mladi odhajajo s FB. Krono se 

sprašuje o namenu. Vprašanje se glasi, zakaj želimo FB profil. Obveščanja o nas, o našem delu ali 

obveščati druge o našem delu. G. Robert Teršek poudari, da se ustanovi podstran, forum ipd., kjer se 

informacije lahko širijo.  G. Andrej Jeriček, pove, da se bomo na IO naprej pogovarjali o tej tematiki, 

predvsem ga skrbi tehnična izvedba. Albert Šoba meni, da FB služi kot dopolnilni medij, ne kot 

osnovni in ne glavni. Škoditi ne more. 

G. Andrej izpostavi še nekaj tematik.  Sodelovanje s strokovnim svetom, uvedba selektorja sklopov 

disciplin. Trend postopnega uvajanja s koordinatorji. V prihodnosti selektorji, skrbniki posamezniki 

disciplin.  

Komentira Albert Šoba. Kriteriji - izbirna. Tekma - selektorja ne. Rezultat po lestvicah. Če se bo trend 

nadaljeval, podaja mnenja, da selektorja ne potrebujemo. Razlaga prakso. 

G. Andrej Jeriček: uvedba nove tekme za starejše mladince in mladinke avgusta. Reprezentanca – 

oprema, ki reprezentantom ne ostane. Poudari kompleksnost zadeve, se pa podajajo predlogi na 

strokovnem svetu o rešitvah. Povabi g. Vladimirja Keva k več razlage. G. Kevo pove o pogodbi z 

JOMA. Poudari kvoto opreme, ki je ni zadosti za vse. Predlaga se odkup opreme. In podaja predloga 

na IO AZS s strani strokovnega sveta.  

Andrej predlaga predlog idej za naslednje leto. Odziva ni.  

Podaja se na glasovanje sklepa. 
 
Sklep št. 6/ZATS skupščina 2016: Poročilo o delu ZATS v letu 2016 in plan dela 2017 se sprejme.  

 

Za: 76 Proti: 0 Vzdržani: 0 Sprejet: DA 

 

 



6. Kongres ZATS v letu 2017 

Razprava: Andrej poda vprašanje glede datuma. Poudari istočasna predavanja stroke. Izpostavi 

problem kongresov,  istočasno drugih mednarodnih zvez.  

Poda vprašanje po mnenju datuma. G. Henrik Omerzel komentira datum teden dni nazaj. Predlaga se 

tretji  vikend v novembru. 

Sklep št. 7/ZATS skupščina 2016: Sprejme se sklep, da se naslednji kongres organizira osemnajsti in 

devetnajsti november.    

 

Za: 76 Proti: 0 Vzdržani: 0 Sprejet: DA 

 

Poudari se razpis o novi kandidaturi ZATS v naslednjem volilnem letu. Poudari, da si želi novih ljudi, ki 

bi vodili organizacijo dalje.  

G. Albert Šoba komentira nov zakonu, da vaditelji ne bodo mogli delati v klubih. Debatira se o 

nadzoru. Komentira se,  da je sprememba , da je nujna druga stopnja. Andrej poda obrazložitev. 

Nujnost udeležbe na usposabljanju, kar je zahteva tudi na državni ravni. 

6. RAZNO 

G. Kevo sprašuje, kdaj bodo naslednji trenerski tečaji.  

Andrej pove, da se bo po zimski sezoni razpisal trenerski tečaj, nato 3. stopnja. Opozarja, da so 

usposabljanja bila, predvsem na 3. stopnji so se morali tečaji odpovedati zaradi premajhnega števila 

udeležencev. Poudari interes. G. Černe povpraša o usklajenosti zakona z izvajanji oz. licencami. 

Andrej komentira besede, ki jih je podal g. Štrumbelj. 

ZAKLJUČEK. 

Andrej povabi g. Branka Černeta, da nam nameni nekaj besed.  

Branko Černe se zahvaljuje za pomoč pri sodelovanju za delo in priznanje za zlato značko trenerja. 

Radenci, 20.11.2016  

 

Zapisnik:  

Mojca Grojzdek, lastnoročni podpis:__________________________ 

Pomočnik zapisnikarja:  

Feliks Papež, lastnoročni podpis:__________________________ 

overitelja : 

Alenka Zavadlav , lastnoročni podpis:__________________________ 

in Aleš Lindič lastnoročni podpis:__________________________ 


