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        ZDRUŽENJE ATLETSKIH TRENERJEV 
Letališka cesta 33c,   1000    Ljubljana,   Slovenija  

  Tel: +386 (01) 520-69-10     Fax: +386 (01) 520-69-16 

e-mail: ZATS@siol.net 
http: www.atletska-zveza.si 

 

 

 

 

Ptuj, 15. 11. 2014 

 

 

ZAPISNIK 
SKUPŠČINE ZDRUŽENJA ATLETSKIH TRENERJEV SLOVENIJE, 

15. november 2014 ob 17.15 v prostorih Grand Hotela Primus, Ptuj. 
 

 

 

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 2013.  

4. Poročilo verifikacijske komisije.  

5. Poročilo o delu ZATS v letu 2013 in plan dela za leto 2015. 

6. Tekmovanja AZS. 

7. Pobude in predlogi članov. 

8. Razno. 

 

 

AD 1) Dnevni red 

Dnevni red je bil z glasovanjem sprejet.  

 

 

AD 2) Predlaga se izvolitev organov za vodenje Skupščine AZS. 

Za sestavo delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, overiteljev in zapisnikarja so predlagani:  

 delovno predsedstvo: Andrej Jeriček – predsednik, člana Boštjan Fridrih  

              in Tina Tratinar Žagar, 

 verifikacijska komisija: Papež Feliks, Aleš Lindič, David Horvat, 
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 zapisnikarica: Marina Dekleva,  

 overitelja: Saša Prokofijev, Gregor Grinovec. 

 

 

Sklep št. 1  

Prisotni člani soglasno potrdijo predlagane za delovno predsedstvo,  

verifikacijsko komisijo, overitelja in zapisnikarja.   

 

  

AD 3) Zapisnik skupščine ZATS 2013 

Sklep št. 2  

Sprejme se zapisnik skupščine ZATS za leto 2013.  

 

 

AD 4)  Poročilo verifikacijske komisije:  

 

Verifikacijska komisija poda poročilo o številu udeležencev skupščine. Prisotnih je 105 članov 

ZATS (od 208 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 2014 in plan dela za leto 2015 do 2018. 

 

 Usposabljanje vaditeljev, trenerjev in trenerjev specialistov. 

 

 Nova pogajanja za usposabljanja vaditeljev trenerjev in trenerjev specialistov za obdobje 

štirih let. 

 

 Vsako letna organizacija skupščine ZATS upošteva ideje slušateljev kongresa, vsaka 

sugestija je dobrodošla in jo bo poskušala ZATS prenesti v prakso. 

  

 Finančno poročilo. 

 

 Po zaključku kongresa ZATS se pošlje po elektronski pošti slušateljem vprašalnike, kako 

naprej in kako želi ZATS delati v nadaljevanju. 

 

 Razlaga –  kaj pomeni imeti veljavno licenco, glede zavarovanja. 

 

 Aktivno sodelovati tudi s trenerji, ki se izobražujejo v tujini. 

 

 Sodelovanje v vseh pogledih z AZS. 

 

 Ustanavlja se baza atletskih trenerjev, ki jo vodi Zavod Planica, druga faza je OKS 

(problemi podatkov, ali so napačni). 
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 Poročilo o zaposlitvi trenerjev: 12 trenerjev je zaposlenih (iz sistemskih državnih sredstev), 

koliko jih je zaposlenih iz občinskih struktur, pa podatka ni. 

 Želja ZATS, da se status atletskih trenerjev dvigne na bistveni višji nivo. 

 

 Program delovanja ZATS 2015 – 2018. 

 

 Kongres dvigniti na višjo raven. 

 

  Potreba po višjih finančnih sredstvi. 

 

 Preko ATS priti do večje finančne podpore. 

 

 Pripeljati na kongres tujega strokovnjaka. 

  

 Predavanja na kongresih z različnih področjih. 

 

 Vključevanje v delo AZS, tekmovalno komisijo, strokovni svet itd. 

 

 Želja po čim večjem izobraževanju trenerjev v tujini. 

 

 Problemi plačevanja v izobraževanj v tujini (kako, na kakšen način in v  kolikšnem številu 

in kam). 

 

 Usposabljanje v prihodnosti. 

 

 

 

 

Sklep št. 4 

Potrditev poročila za leto 2014 in plan dela za leto od  2015 do 2018. 

Razprava, predlogi in sklepi na poročilo ZATS 2015-2018. 

Razprava o predlogu, kako plačevati, na kakšen način in v sorazmerju za trenerje, ki se udeležijo 

konferenc in seminarjev v tujini. 

Predlog o 100 enotah, poslati dva na izobraževanje in jim kriti 50 % stroške , ali poslati enega  in so 

kriti stroški 100%.   

Sklep št. 5  
Predlog, da ZATS v mesecu aprilu stopi v kontakt z AEEF o organizaciji kongresov po tujini, po 

tem obvesti svoje člane ZATS, končni razpis seminarjev in kongresov pa se pripravi v mesecu maj. 

Razprava: o pravilniku in spremembi licenc atletskih trenerjev. 

Predlog : 

Licenca se praviloma potrjuje na vsakoletnem posvetu ZATS in velja za obdobje enega leta. Črta se 

iz četrtega člena o pravilniku o licencah atletskih trenerje naslednji odstavek – Izjemoma se lahko 

licenca potrdi na prošnjo člana ZATS izven posveta, če je za to utemeljen razlog. In se nadomesti z 

naslednjimi odstavki. 
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Za potrjevanje licenc se poleg vsakoletnega posveta ZATS lahko upoštevajo tudi ostali seminarji s 

tematiko, ki je povezana z atletsko vadbo in jih potrdi IO ZATS. Pri tem mora slušatelj na 

seminarjih zbrati skupaj 60 točk. 

Pri tem se točkuje: 

-Dvodnevni kongres ZATS ……..60 točk. 

-Kongres/seminar s 4 ali več delavnimi urami ……..15 točk. 

-Kongres/seminar z 8 ali več delavnimi urami ……..30 točk. 

-Kongres/seminar z 12 in več urami ………45 točk. 

-Kongres/seminar s 16 ali več urami……60 točk. 

 

Sklep št. 6 

Z dvigom rok se je potrdil predlog o novi spremembi 4. člena Pravilnika o licencah atletskih 

trenerjev o potrjevanju licenc ZATS. 

 

Razprava : Kakšno sorazmerje plačila kongresov in seminarje naj bi bilo. 

Kakšna vsota denarja naj bi se razdelila na število udeleženih na seminarjih in kongresih. 

Pomembno vprašanje je kritje stroškov udeležencem za mednarodne kongrese. Predlogi so bili 

različni - več udeležencev po 50 % ali manj ter 100% ali več in 1/3. 

Po razpravi je bil sprejet  

Sklep št. 7 

V razpravi je bilo podano, da je potrebno dvigniti sredstva za udeležbo trenerjev na mednarodnih 

kongresih ter višino sredstev za delovanje in akcije trenerske organizacije. Del teh sredstev je 

potrebno pridobiti s povečanjem sredstev iz proračuna AZS. IO ZATS glede na zmožnosti omogoči 

večjemu številu trenerjev udeležbo na tovrstnih kongresih.  

 

 

AD 6) Tekmovanja AZS: 

Slavko Malnar: problem koledarja tekmovanj 

Problem tekmovanj ml. mladincev –  nobenih tekmovanj za ml. mladince od julija do februarja. 

Slavko pojasni, da trenerji, ki delajo z mladino, nimajo pri tem nobenega vpliva na razvrstitev 

tekmovanj po koledarju. 

Razprava o pravilniku za tekmovanje  mladincev:  da lahko na finalnih tekmah nastopajo le 

tekmovalci s prijavljenim rezultatom , vsi ostali pa so lahko razvrščeni za njimi ne glede na to, če 

dosežejo tudi državni rekord. 
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Razprava o slabi organizaciji tekmovanj v Postojni na državnem prvenstva za pionirje v mnogoboju 

in APS v mnogoboju v Novi Gorici. 

Saša Maraž izpostavi problem državnega prvenstva  U14 in U 16 za dekleta skok v daljino, 30 

prijavljenih, razdeljeni v 2 skupini, v vsaki skupini nekaj dobrih. Omogočit bi morali, da zadnje tri 

skoke naredijo skupaj najboljši iz obeh skupin, ker drugače ni dobre tekmovalnosti. 

 

Sklep št. 8 

 

Zahtevamo pojasnilo od strokovnega sveta AZS, da pojasni, zakaj ni borza naredila tekmovanja, ki 

ga je naredila tekmovalna skupina. 

 

 

Sklep št. 9 

 

Dogodki, ki so se dogajali na državnim prvenstvu v mnogobojih, ko otroke niso spustili iz stadiona, 

ko je padal močan dež  v Postojni in Novi Gorici. Menijo, da je takšno dogajanje nedopustno in 

delegat tekmovanja v bodoče takšne stvari regulira bistveno drugače. 

 

 

Sklep št. 10 

 

Tekmovalni komisiji se predlaga, da se na državnem prvenstvu v U14 in U16 v primeru, ko je v 

skokih ali metih potrebno postaviti več skupin, le te oblikujejo po kvaliteti tekmovalcev. 

 

 

Skupščina ZATS se je zaključila ob 18.45. 

 

 

 

 Zapisnikar:        Vodja skupščine, predsednik ZATS:  

Marina Dekleva       Andrej Jeriček 

                                 

 

 

Overitelja:         

Saša Prokofijev,       Gregor Drinovec 

 

 

Priloga:  

 Pravilnik o licencah atletskih trenerjev 


