
Zapisnik skupščine ZATS 2020 

Osnovni podatki sklica skupščine Zveze atletskih trenerjev Slovenije 2020 
Datum:  13.11.2020 
Ura:   16:30 
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 2020 

Lokacija: Slovenija, prisotnost na programu Zoom 
Datum:  13.11.2019 
Pričetek seje: 16:30 
Zaključek seje: 18:00 
 
Prisotni člani ZATS: Prisotnih 155 članov (od skupno 244 članov) 
 
Prisotni člani IO ZATS:  Uroš Verhovnik – predsednik IO, Tina Jurčak – članica, Slavko Malnar – član, 
Matjaž Polak – član, Robi Rudelič – član 
Ostali prisotni:  / 
Neopravičeno odsotni: / 
Zapisnikar:  Tina Jurčak – članica 
 
Pozdravni nagovor izvede Uroš Verhovnik, predsednik izvršnega odbora ZATS in poda besedo 
predsedniku AZS Romanu Dobnikarju, ki pozdravi vse navzoče. 
Nato Uroš Verhovnik povabi navzoče k pričetku skupščine.  
 
Uroš Verhovnik povabi k pričetku seje in predstavi dnevni red. 
Predlagan dnevni red: 

1. Otvoritev skupščine ZATS in izvolitev verifikacijske komisije 
2. Poročilo verifikacijske komisije 
3. Izvolitev organov za vodenje skupščine: 

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

4. Pregled in sprejem zapisnika skupščine ZATS v letu 2019 
5. Poročilo o delu ZATS za leto 2019 
6. Sprememba pravilnika o licenciranju atletskih trenerjev 
7. Načrt dela ZATS za 2021 
8. Pobude in predlogi članov 
9. Podelitev trenerskih značk 
10. Razno 

 
1. Predsednik IO ZATS predlaga z predsednika verifikacijske komisije g.Nejca Jerašo, za člana pa 
ga.Martino Lamut in ga.Mojco Verhovnik. 
 
Sklep št. 1/ ZATS skupščina 2020: Skupščina ZATS sprejeme predlagano sestavo verifikacijske 
komisije. 
(129 za, 0 proti, 1 vzdržanih) 
 



2. Poročilo verifikacijske komisije 

Verifikacijska komisija poda število prisotnih članov ZATS skupščine. Naznani, da je prisotnih 155 članov 

od 244 članov ZATS in ker je prisotnih več kot polovica članov (122), se lahko skupščina nadaljuje. 

Sklep št. 2/ZATS skupščina ZATS: Skupščina ZATS sprejeme poročilo verifikacijske komisije 
(121 za, 0 proti, 0 vzdržanih) 
 
Predsednik prebere predlagane člane za vodenje: 

• Robi Brezovnik za predsednika skupščine, 

• člana: Rober Rudelič, Slavko Malnar, 

• overitelja: Mojca Koren in Primož Mihev, 

• zapisnikar: Tina Jurčak. 
 
 
3. Izvolitev organov za vodenje skupščine 
 

V delovno predsedstvo skupščine se določi: 

• Robi Brezovnik za predsednika skupščine, 

• člana: Rober Rudelič, Slavko Malnar, 

• overitelja: Mojca Koren in Primož Mihev, 

• zapisnikar: Tina Jurčak. 
 
Sklep št. 3/ZATS skupščina 2020: Skupščina ZATS sprejeme predlagano sestavo organov skupščine. 
(136 za, 0 proti, 2 vzdržana) 
 
Vodenje prevzame predsednik delovnega predsedstva. 
 
4. Sprejem dnevnega reda redne Skupščine ZATS 
 
Predsednik delovnega predsedstva prebere dnevni red skupščine in ga da na glasovanje.  
 
Sklep št. 4/ZATS skupščina 2020: Skupščina ZATS sprejeme predlagani dnevni red. 
(141 za, 0 proti, 1 vzdržan) 
 
 
5.Pregled in sprejem zapisnika skupščine ZATS za leto 2019 
 

Na zapisnik skupščine 2019, ki so ga vsi člani prejeli na svoje elektronske naslove deset dni pred 
pričetkom kongresa ZATS, ni bilo pripomb. 
 
Sklep št. 5/ZATS skupščina 2020: Skupščina ZATS sprejeme zapisnik zadnje redne letne skupščine 
ZATS 2019 
(134 za, 0 proti, 3 vzdržani). 
 
 
 
 
 
  



6. Poročilo predsednika ZATS o delu ZATS za leto 2020 
 

Uroš Verhovnik poroča o delu ZATS v tem letu. Priprava in ponujenje paketa opreme za otroško atletiko 
klubom s sofinaciranjem nabave s strani AZS, potrditev programa za usposabljanje za naziv strokovni 
delavec 2 in kasneje razpis usposabljanj za naziv strokovni delavec 2, kjer je v eni izvedbi organizator 
AZS, v drugi pa OKS, vendar interes premajhen za njuno realizacijo... 
 
G. Andreja Jerička zanima, kakšni so bili kriteriji za izbor trenerjev v NPŠŠ, izpostavi problem, da se 
premalo kandidatov trenerjev prijavi na program usposabljanja za strokovnega delavca 2 ter izpostavi, 
da pogreša finančno poročilo ZATS za 2019. Predlaga, da se prihodnje leto pripravi štiri letno finančno 
poročilo še pred skupščino ZATS. Uroš Verhovnik odgovori, da bo atletskemu klubu g.Jerička kriterije 
za izbor trenerjev NPŠŠ posredoval g.Nejc Jaraša, saj so javnen dokument. Obrazloži tudi vzroke za 
premajhen interes za usposabljanje strokovnih delavcev 2. Direktor AZS, g. Nejc Jeraša poda finančno 
poročilo ZATS za leto 2019, ki je del finančnega poročila AZS. 
 
Sklep št. 6/ZATS skupščina 2020: Potrdi se poročilo o delu ZATS v letu 2020 
(149 za, 0 proti, 2 vzdržana). 
 
 
7. Sprememba pravilnika o licenciranju atletskih trenerjev 
 
Uroš obrazloži, zakaj smo morali spremenit pravilnik o licenciranju in poudari predlagan dodan 9.b člen 
zaradi pobude Sloado o izobraževanju trenerjev in atletov o antidopingu, ki ga je treba obnovit vsaki 
dve leti. Predlaga, da ta člen vstavimo v pravilnik. G.Nejc Jeraša poudari, da je to obveza za vse trenerje, 
vse športnike, ki tekmujejo in so stari 14 ali več let, ter vso spremljevalno osebje na mednarodnih 
tekmovanjih in da bo potekalo v slovenskem jeziku.  
 
Sklep št. 7/ZATS skupščina 2020: Skupščina ZATS sprejme dodan člen 9.b v pravilnik o licenciranju 
atletskih trenerjev 
(148 za, 0 proti, 7 vzdržanih).    
 
 
8. Načrt dela ZATS za leto 2021 
 
Uroš Verhovnik predstavi razširitev Informacijskega sistema AZS na vpis atletskih trenerjev. Pozove, 
naj administratorji vpišejo vse potrebne podatke odgovorno in ažurno in podajo pripombe, v kolikor 
se pojavijo. 
V 2021 bomo ponovno poskusili izvest usposabljanje za strokovnega delavca 1 in 2 tako v izvedbi OKS-
ZŠZ kot AZS. Izvedli bomo dodaten licenčni seminar v okviru nacionalnih panožnih ekip s sredstvi OKS-
ZŠZ in sicer na atletskih pripravah, ki za časa prvega maja potekajo v Medulinu ter zvišat sredstva, ki 
bodo na voljo za izobraževanje atletskih trenerjev na mednarodnih izobraževanjih v tujini. 
 
Sklep št. 8/ZATS skupščina 2020: Skupščina ZATS sprejme načrt dela ZATS za leto 2021. 
(149 za, 1 proti, 0 vzdržanih).    
 
9. točka: Pobude in predlogi članov 
 
Ni bilo pobud ne predlogov članov.  
 
G.Jeraša pripomni, da je zelo zadovoljen nad številčnostjo prisotnih trenerjev na skupščini, saj je 
prisotnih 186 trenerjev. 
 



10. Podelitev trenerskih značk 
 
G.Robi Rudelič predstavi kandidate, ki prejmejo trenerske značke:  

• Srđan Đorđevič prejme zlato značko. 

• Klavdij Frankovič prejme zlato značko. 

• Hrvoje Fižuleto prejme zlato značko. 

• Tanja Šalamon prejme zlato značko. 

• Gregor Drinovec prejme srebrno značko 

• Andrej Gržentič prejme srebrno značko. 

• Nika Gržentič prejme bronasto značko. 

• Andraž Nabernik prejme bronasto značko. 

• Andreja Poklar prejme bronasto značko. 

• Tadeja Volmut prejme bronasto značko. 

• Sandi Vučko prejme bronasto značko. 

• Katja Zadnik prejme bronasto značko. 
 
11. Razno 
Ni komentarjev. 
 
ZAKLJUČEK. 
 
 Ljubljana, 13.IX.2020 
 
 
Zapisnik:  
Tina Jurčak,  lastnoročni podpis: ____________________ 
 
Overitelja: 
Mojca Koren,  lastnoročni podpis: ____________________ 
 
in 
 
Primož Mihev,  lastnoročni podpis: ____________________ 
 
 
 


