
Zapisnik skupščine ZATS 2019 

Osnovni podatki sklica skupščine Zveze atletskih trenerjev Slovenije 2019 
Datum:  16.11.2019 
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 2019 

Lokacija: Otočec pri Novem mestu, Hotel Šport 
Datum:  16.11.2019 
Pričetek seje: 18:10 
Zaključek seje: 20:00 
 
Prisotni člani ZATS: Prisotnih 69 članov (od skupno 246 članov) 
 
Prisotni člani IO ZATS:  Uroš Verhovnik – predsednik IO, Tina Jurčak – članica, Slavko Malnar – član, 
Matjaž Polak – član, Robi Rudelič – član 
Ostali prisotni:  / 
Opravičeno odsotni: Predsednik Atletske zveze Slovenije g. Roman Dobnikar 
Neopravičeno odsotni: / 
Zapisnikar:  Tina Jurčak – članica 
 
Pozdravni nagovor izvede Uroš Verhovnik, predsednik izvršnega odbora ZATS. 
Pozdravi navzoče in jih povabi k pričetku skupščine.  
 
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 in sprejem zapisnika skupščine ZATS v letu 2018 
4. Poročilo verifikacijske komisije 
5. Poročilo o delu ZATS v preteklem letu 
6. Sprememba pravilnika o licenciranju atletskih trenerjev 
7. Načrt dela ZATS za 2020 
8. Pobude in predlogi članov 
9. Podelitev trenerskih značk 
10. Razno 

 
Predsednik predlaga zamenjavo tretje in četrte točke dnevnega reda skupščine. 
 
Sklep št. 1/ ZATS skupščina 2019: Potrdi se zamenjava 3. in 4. točke dnevnega reda skupščine. 
(69 za, 0 proti, 0 vzdržanih) 
 
 
 



Predsednik prebere predlagane člane za vodenje: 

 Robi Brezovnik za predsednika skupščine, 

 overitelja: Robi Rudelič, Primož Mihev 

 zapisnikar: Tina Jurčak 

 Verifikacijska komisija: Maja Pogorevc, Mojca Vavče, Tina 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 2019: Potrdi se predlagane organe skupščine. 
(69 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 69 članov 

prisotnih od 246 članov in ker ni prisotnih vsaj polovica članov (123), 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 2019 
(točka 9 v dnevnem redu skupščine). 
 
Predlog je soglasno sprejet. 
 
Značke podeli predsednik ZATS g. Uroš Verhovnik. 

 Boris Podpečan prejme bronasto značko. 

 Tina Mušič prejme bronasto značko. 

 Maja Bezjak prejme bronasto značko. 

 Svjetlan Vujasin prejme zlato značko. 

 Peter Svet prejme zlato značko. 
 
3. Poročilo verifikacijske komisije 
 

Prisotnih je 80 članov. 
 
Sklep št. 3/ZATS skupščina 2019: Potrdi seporočilo verifikacijske komisije 
(80 za, 0 proti, 0 vzdržanih) 
 
Po 30 minutah sledi nadaljevanje skupščine.  
 
 
 
 



4. Pregled in sprejem zapisnika skupščine ZATS v letu 2018 
 

Na zapisnik skupščine 2018, ki so ga vsi člani prejeli na svoje elektronske naslove deset dni pred 
pričetkom kongresa ZATS, ni bilo pripomb. 
 
Sklep št. 4/ZATS skupščina 2019: Potrdi se zapisnik ZATS v letu 2018 
(80 za, 0 proti, 3 vzdržani). 
 
5. Poročilo predsednika ZATS o delu ZATS 2019 
 

Uroš Verhovnik poroča o delu ZATS v tem letu in poudari pričetek izvajanja usposabljanj za naziv 
strokovni delavec 1 in iztekanje roka za prijavo na transformacijo naziva vaditelj v naziv strokovni 
delavec 1 za tiste, ki ustrezajo pogojem.  
Na pripombo g.Alberta Šobe, da nismo prenovili podeljevanja Trenerskih značk (TZ), direktor AZS, g. 
Nejc Jeraša odgovori, da se v 2020 pripravlja posodobitev sistema evidentiranja trenerjev in se bo 
hkrati s tem uredila tudi prenova podeljevanja TZ. 
 
Sklep št. 5/ZATS skupščina 2019: Potrdi se poročilo o delu ZATS v letu 2019 
(80 za, 0 proti, 0 vzdržanih). 
 
6. Sprememba pravilnika o licenciranju atletskih trenerjev 
 
Uroš predstavi  predlog omenjenega pravilnika in odpre se razprava s pojasnili na to temo. 
 
G. Jerička zanima, če pravilnik velja tudi za trenerje, ki imajo s.p. in v klubu delajo z atleti – Uroš 
Verhovnik pojasni, da če delaš v klubu, delaš z registriranimi atleti, zato ne glede na status trenerja 
(s.p., honorarni delavec, volonter,…), moraš imet potrjeno licenco za aktualno leto. 
G. Jerička zanima še, kdo so vrhunski atleti in kako dolgo ima trener status ''vrhunskega trenerja''. 
Pojasnilo Verhovnika: vrhunski športniki so športniki mednarodnega ali vrhunskega razreda in status 
vrhunskega trenerja velja le za čas ''aktualnega'' športnika. 
G. Đorđević poda kritiko pravilniku – da je pravil preveč in se pogojuje preveč stvari, zanima ga, če 
dobi licenco, če predava na mednarodnem seminarju, kar Uroš Verhovnik potrdi in doda, da je g. 
Đorđević vrhunski trener, in je dovolj, da vsaki dve leti obnavlja trenersko licenco ter da, kolikor ur 
predavaš, toliko ur je priznanih enakovredno poslušanju predavanj. Pravilnik olajša in ne zaostruje 
pridobivanje licence. 
G. Hajnšek pripomni, da zakon o društvih pravi, da ne potrebujemo licence.  
Kar ni res, kajti kot krovna organizacija skrbimo za izobraževanja trenerjev in to je pomembno. 
G. Praprotnik pripomni, da je prav, da je licenca, saj se vzpodbuja, da smo tu in se izobražujemo, 
lahko pa pravilnik ''odpremo'' in se ne omejujemo. Uroš Verhovnik meni, da novi pravilnik omehčuje, 
ne pa zaostruje pogojev licence.  Pomen licenc je, da se trenerji, ki delujejo v naših vrstah, 
permanentno izobražujejo kljub pridobljeni izobrazbi oz. usposobljenosti. Kajti pojavljajo se starši, ki 
brez izobrazbe ali usposobljenosti ter brez licenc trenirajo otroke. Takšne lahko klub na podlagi 
manjka licence opozori in odstrani. 
 
Nadaljuje se razprava ali potrebujemo izobraževanje ali bi uvedli permanentne licence in ali bodo 
trenerji hodili na dodatna izobraževanja tudi, če licence ne bodo pogojene z obiskom izobraževanj. 
 
G. Šestak predlaga, da se spremljanje atletov na reprezentančnih tekmovanjih uvrsti kot točke za 
pridobitev licenc, saj za nekatera tekmovanja težko zagotovimo spremljajoče trenerje. 
G. Kranjc pripomni, da pred skupščino nismo dobili novega pravilnika v vpogled in se nismo pripravili 
na to razpravo, niti pripravili predlogov in bi bilo na mestu, da lahko trenerji pisno podajo predloge in 
morda kaj še izboljšamo. 



G.Jeriček in G.Malnar predlagata, da sprejmemo pravilnik kakršen je predlagan, ker prejšnji ne more 
več veljat, če pa licenca ne bo več zahtevana, bo pa anarhija na terenu, saj bo vsak lahko delal kar bo 
želel.  
 
Robi Brezovnik poda predlog in sledi: 
 
Sklep št. 6/ZATS skupščina 2019: Pravilnik o licenciranju atletskih trenerjev sprejmemo do 
naslednjega leta. 
(76 za, 1 proti, 3 vzdržanih). 
 
Sklep št. 7/ZATS skupščina 2019: Do kongresa ZATS v 2020se v sodelovanju s trenerji ZATS pripravi 
dopolnitve in predloge, ki se upoštevajo v morebitnem pravilniku 2020. 
(79 za, 0 proti, 1 vzdržan). 
 
7. Načrt dela ZAST za leto 2020 
 
Usposabljanje za strokovne delavce 2 bo v februarju in marcu, ponovno v sodelovanju z OKS-ZŠZ. V 
okotbru pa, če se izkaže potreba, ponovno za strokovne delavce 1. 
 
8.in 10. točko združimo: Pobude in predlogi članov ter razno 
 
G.Jeriček pripomni, da izobraževanje v okviru IAAF kot licenca velja povsod, naša pa le pri nas. Uroš 
Verhovnik pojasni, da so IAAF usposabljanja usposabljanja in ne licence, kot usposabljanja so 
združljiva z našimi usposabljanji. 
G.Jeriček še predlaga, da se zapisniki sej IO ZATS objavljajo na spletni strani AZS.  
 
 
 
ZAKLJUČEK. 
 
Otočec pri Novem mestu, 16.11.2019 
 
Zapisnik:  
Tina Jurčak,  lastnoročni podpis: ____________________ 
 
Overitelja: 
Robi Rudelič,  lastnoročni podpis: ____________________ 
 
in 
 
Primož Mihev,  lastnoročni podpis: ____________________ 


