
 

 

 Združenje atletskih trenerjev Slovenije  

 
Portorož, 20.10.2012 
  
ZAPISNIK  

SKUPŠČINE ZDRUŽENJA ATLETSKIH TRENERJEV SLOVENIJE,  
20. oktober 2012 ob 16.15 v prostorih Hotela GH Metropol. 

 
Predlog dnevnega reda:  

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 za leto 2011  

4. Poročilo verifikacijske komisije  

5. Poročilo o delu ZATS v letu 2011 in plan dela za leto 2012 
6. Tekmovanja AZS 

7. Pobude in predlogi članov 
8. Razno 
 

 
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 predsedstvo: Andrej Jeriček – predsednik, člana Mirjam Bauer  
in Grega Japelj 

- verifikacijska komisija: Roman Kejžar, Tina Jurčak, Radoslav Jokanovič 
- zapisnikar: Papež Feliks 

- overitelja: Henrik Omerzu, Matjaž Kranjc 
 

Sklep št. 1  
Prisotni člani soglasno potrdijo predlagane za delovno predsedstva,  
verifikacijsko komisijo, overitelja in zapisnikarja.   

 

AD 3) Na zapisnik skupščine ZATS za leto 2011 ni bilo pripomb.  
 

Sklep št. 2  
Sprejme se zapisnik skupščine ZATS za leto 2011.  

 
 

AD 4) Poročilo verifikacijske komisije:  



Verifikacijska komisija poda poročilo o številu udeležencev skupščine. 

Prisotnih je 93 članov ZATS (od 183 članov).  
 
Sklep št. 3 
V skladu z 9. členom statuta ZATS lahko skupščina nadaljuje z delom, ker je 

prisotna več kot polovica članov.  
 

AD 5) Poročilo o delu ZATS za leto 2011 in plan dela za leto 2012 
 
-Grega Japelj je predstavil vodenje evidenc trenerjev. 

 

 -Robi Kreft in B. Bredeško sta predstavila usposabljanje za certifikat IAAF 

trener   I. stopnje. 
 

-G. Batagel je izpostavil problem do pridobitve kategorizacije. Sledila je 
obrazložitev predsednika dr. Petra Kukovice o pridobitvi kategorizacije in 
sistemu delovanja. 

 
-Problematika glede izobraževanja za vaditelja atletike – kdo ima prednost pri 

izobraževanju. Obrazložitev Borisa Mikuža kako potekajo razpisi, obrazložitev 
glede limitov za izobraževanje za vaditelja atletike. Boris Mikuž tudi pojasni, 

da AZS obvešča o razpisih po pravilniku. 
 

 
Sklep št. 4  

Da se preveri in pojasni na OKS o podatkih in rezultatih atletov za kategorizacijo, 
ker predvidevamo,  da se delajo nepravilnosti. 

Sklep št. 5 

Da se naslovi zahtevo na OKS, da objasnijo, po kakšnem kriteriju delajo 
razpis za vaditelje. Ker je na prijavi napisan datum od kdaj do kdaj je prijava, 

po drugi strani pa ima možnost do izobraževanja le prvih dvajset prijavljenih. 
 

 Vlado Kevo izpostavi problem licenc -  ali lahko nekdo, ki nima ustrezne 
licence, vodi Slovensko reprezentanco.  

Sklep št. 6 
Brez licence  se ne more delovati v atletiki za prehodno obdobje 2013 in pa ZATS 

da predlog AZS, da trener brez licence trener ne more voditi reprezentance. 
Slep št 7 

ZATS predlaga strokovnemu svetu AZS, da pri akcijah AZS in pri vodjih v 

organizacijah v ATS sodelujejo le trenerji z veljavnimi in ustreznimi  licencami. 
 

AD 6) Tekmovanja AZS. 
Razvila se je debata v zvezi, zakaj je vse manj prijavljenih atletov na 
tekmovanja. Mnenja so naslednja: 

- Če se pogleda koledar, se opazi, da je maja in junija preveč tekem. 
- Slavko Malnar izpostavi problem v denarju. 

- Peternel meni, da klubi ne izkoriščajo, kar ponuja AZS.  
 

Sklep št. 8 

Na državnih prvenstvih za ml. mladince in mladinke  se uvede tudi kategorija za 
člane in članice in ml. člane in članice. 



 

Tekmovalni sistem za U10 in U12. 
Razvila se je debata o predlogih za nove discipline, kot so švedska štafeta in o 

spreminjanju dolžin tekov. 
Sklep št. 9 

Da se pripravi za atletska tekmovanja  U10 in U12 primeren nabor disciplin  in se 

jih na strokovnem svetu AZS preuči. 

Sklep št. 10 

Državno prvenstvo posamično za U10 ni sprejeto. 
Sklep št. 11 

Da prvenstva v mnogoboju za starejše kategorije združijo z državnimi 
prvenstvi v mnogoboju z Avstrijo, Italijo in Slovenijo. 

 
AD 7) Pobude 

Da se uvedejo reprezentančni trenerji za mete. 

Da iz drugih krajev nemoteno pozimi lahko v dvorani v Ljubljani trenirajo 
tudi atleti iz drugih slovenskih klubov.  

 
 

Skupščina ZATS se je zaključila ob 20.00. 
 

 
 

        Zapisnikar: Feliks Papež 
         

            
       Predsednik ZATS: Andrej Jeriček 

 
       

 


