
Zapisnik skupščine ZATS 2018 

Osnovni podatki sklica skupščine Zveze atletskih trenerjev Slovenije 2018 
Datum:  10.11.2018 
Ura:   18:00 
Vabljeni:  člani Zveze atletskih trenerjev Slovenije, člani izvršnega odbora Zveze atletskih 
trenerjev , predsednik AZS g. Roman Dobnikar 
 
Osnovni podatki sklica skupščine Zveze atletskih trenerjev Slovenije 2018 

Lokacija: Otočec pri Novem mestu, Hotel Šport 
Datum:  10.11.2018 
Pričetek seje: 18:00 
Zaključek seje: 20:10 
 
Prisotni člani ZATS: Prisotnih 90 članov (od skupno 252 članov) 
 
Prisotni člani IO ZATS:  Uroš Verhovnik – predsednik IO, Tina Jurčak – članica, Slavko Malnar – član, 
Matjaž Polak – član, Robi Rudelič – član 
Ostali prisotni:  Predsednik Atletske zveze Slovenije g. Roman Dobnikar 
Opravičeno odsotni: / 
Neopravičeno odsotni: / 
Zapisnikar:  Tina Jurčak – članica 
 
Pozdravni nagovor izvede Uroš Verhovnik, predsednik izvršnega odbora ZATS. 
Pozdravi navzoče in jih povabi k pričetku skupščine. Najavi pozdravni nagovor, ki ga opravi 
predsednik AZS g. Roman Dobnikar. 
 
Uroš Verhovnik povabi k pričetku seje in predstavi dnevni red. 
Predlagan dnevni red: 

1. Otvoritev skupščine ZATS 
2. Izvolitev organov za vodenje skupščine: 

a. delovno predsedstvo, 
b. dva overitelja, 
c. zapisnikar, 
d. verifikacijska komisija 

3. Pregled zapisnika skupščine ZATS v letu 2017 
4. Poročilo verifikacijske komisije 
5. Poročilo o delu ZATS v preteklem letu 
6. Pobude in predlogi članov 
7. Razno 

 
Predsednik povabi k razpravi in morebitni spremembi urnika. Razprave ni bilo. 
 
Sklep št. 1/ ZATS skupščina 2018: Potrdi se predlagan dnevni red. 
(90 za, 0 proti, 0 vzdržanih) 
 
 
 
 
 



Predsednik prebere predlagane člane za vodenje: 

 Robi Brezovnik za predsednika skupščine, 

 overitelja: Tadej Grilc in Primož Mihev 

 zapisnikar: Tina Jurčak 

 Verifikacijska komisija: Mojca Koren in Martina Lamut 
 
2. Izvolitev organov za vodenje skupščine 
 

V delovno predsedstvo skupščine se določi: 

 Robi Brezovnik za predsednika skupščine, 

 overitelja: Tadej Grilc in Primož Mihev 

 zapisnikar: Tina Jurčak 

 Verifikacijska komisija: Mojca Koren in Martina Lamut 
 
Sklep št. 2/ZATS skupščina 2018: Potrdi se predlagane organe skupščine. 
(90 za, 0 proti, 0 vzdržanih) 
 
Delovno predsedstvo zasede svoja delovna mesta. 
Predsednik delovnega predsedstva pozove članici verifikacijske komisije, da podata število prisotnih 
članov ZATS skupščine. 
Verifikacijska komisija poda število prisotnih članov ZATS skupščine. Naznani, da je 90 članov 

prisotnih od 252 članov in ker ni prisotnih vsaj polovica članov 126, velja 9. člen statuta ZATS – seja se 

prestavi za 30 min. 

Obrazložitev: v skladu z 9. členom statuta ZATS mora biti prisotnih vsaj polovica članov. Po 30 

minutnem premoru se prične z delom skupščine. 

 G. Robi Brezovnik predlaga , da v tem času podelimo nagrade trenerjem Trenerska značka 2018.  
 
Predlog je soglasno sprejet. 
 
Značke podeli predsednik strokovnega sveta AZS g. Vladimir Kevo. 

 Iztok Omerza prejme bronasto značko. 

 Kristjan Korošec prejme bronasto značko. 

 Anica Živko prejme bronasto značko. 

 Špela Dizdarevič prejme srebrno značko. 

 Priznanje za najboljšega trenerja 2018 prejme Rok Predanič. 
 
3. Poročilo verifikacijske komisije 
 

Prisotnih je 86 članov. 
 
Sklep št. 3/ZATS skupščina 2018: Potrdi seporočilo verifikacijske komisije 
(86 za, 0 proti, 0 vzdržanih) 
 
Po 30 minutah sledi nadaljevanje skupščine.  
 
 
 
 
 



4. Pregled zapisnika skupščine ZATS v letu 2017 
 

G. Uroš Verhovnik poroča o zapisniku. G. Andrej Jeriček opozori, da zapisnika skupščine 2017 ni bilo 
med prejetimi materiali. Uroš Verhovnik pojasni, da je bil le-ta poslan vsem atletskim klubom. 
 
Predlog 1 – Robi Brezovnik predlaga, da prihodnje leto zapisnik v fizični obliki prejmejo člani ZATS na 
začetku Kongresa ZATS.  
Predlog 2 – Albert Šoba predlaga, da v 14 dneh po končani skupščini ZATS 2018 prejmejo zapisnik 
zadnje skupščine vsi člani ZATS po elektronski pošti na svoje naslove. 
 
Sklep št. 4/ZATS skupščina 2018: Potrdi se zapisnik ZATS v letu 2017 
(83 za, 0 proti, 3 vzdržani). 
 
5. Poročilo predsednika ZATS o delu ZATS 2018 
 

Uroš poroča o delu ZATS v tem letu in poudari spremembe v Zakonu o športu, ki med drugim 
prinašajo tudi  spremembe strokovnih nazivov. Po novem bodo usposabljanja potekala za naziv 
strokovni delavec I in strokovni delavec II. Oba naziva, ob vpisu v razvid športnih delavcev, ki ga vodi 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, omogočata samostojno delo v športu. V razvid 
športnih delavcev se morajo vpisati tudi vsi izobraženi trenerji, ki lahko prav tako samostojno 
opravljajo delo v športu. Seznam izobraževalnih ustanov, ki izobražujejo usposobljen kader v športu, 
bo objavljen na spletni strani AZS.  
Sledi razprava na temo spremembe nazivov. 
 
Sklep št. 5/ZATS skupščina 2018: Potrdi se poročilo o delu ZATS v letu 2018 
(86 za, 0 proti, 0 vzdržanih). 
 
6. Pobude in predlogi članov 
 

g. Jarc, trener atletinje Maje Per seznani navzoče s težavo, ki jo je imel v zvezi s podelitvijo najboljšim 
atletom 2018. Meni, da njegova varovanka sodi na seznam najboljših mlajših mladink 2018, vendar je 
tam ni bilo. Pojasni razloge, zakaj meni, da bi sodila na ta seznam, njene mednarodne uvrstitve in 
primerjavo z  rezultati kandidatk z liste. Pismo s to vsebino je poslal tudi na AZS, vendar ni bil 
zadovoljen s prejetim odgovorom. Meni, da bi po vseh merilih morala biti na seznamu kandidatk 
mlajše mladinske kategorije tudi Maja Per. 
 
Sledi razprava na to temo/problematiko. 
 
G. Matija Šestak predlaga, da se pregleda pravilnik kriterijev za izbor kandidatov za najboljšega atleta 
in se kriteriji spremenijo v konkretnejše. 
 
Sklep št. 6/ZATS skupščina 2018: Predlog o pregledu in spremembah kriterijev večinsko sprejet 
(86 za, 0 proti, 0 vzdržanih) 
 
G. Andrej Jeriček:  
1. Kriteriji za izbor trenerjev, ki gredo na mednarodna izobraževanja in kongrese, naj bo vnaprej znan. 
2. Na naslednji skupščini ZATS naj se vključi še program delovanja za prihodnje leto. 
3. Pazimo, katere trenerje pošiljamo z reprezentanco na mednarodna tekmovanja. V Gyor na 
Madžarskem je bil poslan trener brez licence za leto 2018. Kasneje je trenerja tudi imenoval – Srđan 
Đorđević je bil ta trener. AZS je zanj plačala bivanje v celoti in akreditacijo , vendar je bil omenjeni 
trener tam le en dan, toliko kot je trajal nastop njegove varovanke. 



Pobuda: AZS naj poleg seznama spremljevalnih trenerjev dopiše, za katere atlete reprezentance so 
zadolženi.  
 
Uroš Verhovnik poda pojasnilo na prvo pobudo g. Jerička: ker sta bila prijavljena na kongres dva 
enakovredna kandidata, smo sproti določili kriterij. 
 
G. Vladimir Kevo, predsednik strokovnega sveta, poda pojasnilo na tretjo pobudo g. Jerička: vodja 
reprezentance v Gyoru je opozoril AZS na situacijo, tako da je bila AZS seznanjena in v naslednjih letih 
posledično ta trener ne bo spremljal reprezentance na mednarodna tekmovanja. 
 
G. Matija Šestak, trener AD Mass Ljubljana, predlaga, da se avtomatično podeljujejo značke 
trenerjem glede na njihov čas dela. 
 
Robi Brezovnik poda predlog za zapisnik: IO ZATS podrobno prouči pravilnik o predlaganjih trenerjev 
za nagrado trenerska značka. 
 
ZAKLJUČEK. 
 
Otočec pri Novem mestu, 10.11.2018 
 
Zapisnik:  
Tina Jurčak,  lastnoročni podpis: ____________________ 
 
Overitelja: 
Tadej Grilc,  lastnoročni podpis: ____________________ 
 
in 
 
Primož Mihev,  lastnoročni podpis: ____________________ 


