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Združenje atletskih trenerjev Slovenije 
 

Bled, 5.11.2011 
 

 
 

ZAPISNIK 
SKUPŠČINE ZDRUŽENJA ATLETSKIH TRENERJEV SLOVENIJE, 

 5. november 2011 v prostorih Hotela Golf na Bledu 
 

 

 
Predlog dnevnega reda: 
 

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 2010 

4. Pobude in predlogi članov 
5. Razno – okrogla miza 

 
AD 1 
 

Dnevni red je v celoti 100% potrjen. 

 
AD 2 
 

Predlaga se izvolitev organov za vodenje Skupščine AZS. Za sestav delovnega 
predsedstva, verifikacijske komisije, overoviteljev in zapisnikarja so 

predlagani: 
 

Delovno predsestvo:  Andrej Jeriček – predsednik, člana Uroš Verhovnik 
     in Natalija Bah 

 
Verifikacijska komisija: Japelj Grega in Feliks Papež 

 
Zapisnikar:    

 

Overovitelja:  Heidi Lukašev in Romana Kuhar 
 
Sklep št. 1 

Prisotni člani soglasno potrdijo sestav delovnega predsestva,  
verifikacijske komisije, overovitelja in zapisnikarja. 
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AD 3 
 

Na zapisnik skupščine ZATS v letu 2010 ni bilo pripomb. 
 
Sklep št. 2 
 Sprejme se zapisnik skupščine ZATS v letu 2010. 

 
AD 4 
 

Poročilo verifikacijske komisije: 

47 članov prisotnih, sledi 30minut prekinitve in nadaljevanje, saj skupščina ni 
sklepčna. 
 
Sklep št. 3 

 30 minut prekinitve, saj skupščina ni sklepčna. 
 
 

AD 5 
 

Verifikacijska komisija poda poročilo o številu udeležencev skupščine. Prisotnih 

je 67 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. 

 

AD 6 
 

Usposabljanja za vaditelje, trenerje ter trenerje specialiste so bila brezplačna 

ob pomoči evropskih skladov in tako naj bi bilo še nadaljna 4 leta. V zaključni 

fazi je tudi nov program za usposabljanje hitra hoja.  
 
Sklep št. 5 

 Usposabljanje v hitri hoji in kodeks za pomoč EU skladov sprejeta. 
 

 
AD 7 
 

Kotizacija in članarina za seminar ZATS sta že 11 let ista. Drugo leto bomo 
poskusili črpati sredstva iz skladov EU za kongres. Potrjevanje licenc mora biti 

obvezno vsako leto, saj je tako določeno v pravilniku OKS – zakon v športu. 
Članarina je namenjena plačilu zavarovanja odgovornosti za trenerje. 

 
AD 8 
 

G. Zvone Prezelj sprašuje:« Kaj nam sredstva EU prinesejo finančno in 

vsebinsko?« 
 
 
Sklep št. 6 
 Seminarji ZATS bi lahko ob pomoči sredstev EU prinesli večjo kvaliteto, 

vendar je tudi s strani trenerjev potrebno več reda, obvezna je 100% 
udeležbe, lahko pride do preverjanja. 
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AD 9 
 
G. Albert Šoba predlaga da se izvede dvodnevni seminar s tem bi zmanjšali stroške 

vsakega posameznika. G. Svjetlan Vujasin potrjuje da se sklepi in kodeksi OKS 
sprejemajo za mizo in da je v realnosti zadeva precej drugačna. G. Slavko Černe pa 

predlaga da bi se seminarji lahko odvijali tudi v sklopu priprav samo da se ga prijavi 
na OKS brez števila dni. 
 
Sklep št. 7 
 Sprejme se sklep, da se seminar skrajša iz tri dni na dva dni in da se 

seminar prestavi na predzadnji vikend v oktobru, zaradi soupadanja s 
krompirjevimi počitnicami.  

 

AD 10 
 

G. Boris Mikuž pojasnjuje da je licenca predpisana z zakonom in da ščiti tiste s 
katerimi delamo. Naše licence so državnega pomena, saj imamo svoje pogoje 

licenciranja, če bi sprejeli pogoje licenciranja IAAF bi si odprli pot za delo v 
tujini. 

 
Sklep št. 8 
 Predlaga se da bi se prilagodili IAAF in predvsem za mlade trenerje 
uvedli licenco pod IAAF pogoji.  

 
Sklep št. 9 

 Na podlagi informacije se organizira skupina IO ZATS in Slavko Černe, 
ki bo ugotovila koliko bi finančno pridobili, če bi si pomagali z IAAF skladom 
in upoštevali njihov način licenciranja. 
 
AD 11 

 
Razvila se je debata v zvezi z organizacijo APS tudi za starejše mladince in mladinke. 
G. Slavko Malnar komentira, da bi moral biti jeseni.  Pogovor je potekal v smeri da se 

združijo starejši mladinci in mlajši člani. G. Slavko Černe komentira, da nastane 
osnovni problem, ker so višine ovir in teže orodji različne. G. Oliver Batagelj predlaga 

da se kategorizacija podeljuje tudi na osnovi rezultata in ne na osnovi doseženega 
mesta, saj je v nekaterih disciplinah vedno premalo nastopajočih (primer: na U«! 
dobiš kategorizacijo samo če je 6 uvrščenih mlajših članov, mladinci se ne 

upoštevajo).  
 

Sklep št. 10 
 Sklep o organizaciji APS za starejše mladince in mladinke in mlajše 
člane in članice je sprejet.  

 
AD 12 

 
Član IO ZATS Gregor Japelj je podal poročilo o vodenju trenerskih evidenc, Špak 
portal. Evidence v sistemu ŠPAK morajo biti popolne, ker nasprotno v prihodnje ne bo 

mogoče pridobiti licence.   
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AD 13 
 

Pogovor se nadaljuje naprej v zvezi z novimi pogoji antidoping komisije. 
 

Letos je bila s strani antidoping komisije podana zahteva, da mora atlet ob postavitvi 
državnega rekorda v kategoriji članov in starejših mladincev, opraviti doping kontrolo 
v 4 urah po zaključku tekmovanja in da naj bi se doping kontrola obvezno izvajala 

tudi v primeru izpolnitve norme za velika tekmovanja. To pravilo je potrebno 
spremeniti. Razvije se razprava na kakšen način bi to storili. G. Andrej Jeriček 

predlaga sklep, ki so ga oblikovali pred tem na predavanju g. Tadeja Malovrha, vendar 
je zavrnjen. G. Slavko Černe pojasni da ima AZS strokovni svet in antidopinško 
komisijo in da je njihova naloga, da predlagajo boljši in predvsem lažje izvedljiv 

predlog.  
 

Sklep št. 11 
 ZATS predlaga da pristojni organi oblikujejo nov, bolj življenjski 
pravilnik za opravljanje doping kontrole. Vsekakor pa je ZATS proti temu, da 

bi bila doping kontrola obvezna tudi v primeru izponitve norme za velika 
tekmovanja. 

 

 

 
 

Predsednik ZATS        Zapisnikar: 
Andrej Jeriček        Karin Stare 

 
 

 
     Overovitelji: 

 
     Heidi Lukašev 

 
      

     Romana Kuhar 


