
Zapisnik skupščine ZATS 2021 

Osnovni podatki sklica skupščine Zveze atletskih trenerjev Slovenije 2021 
Datum:  13.11.2021 
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 2021 

Lokacija: Slovenija, prisotnost na programu Zoom 
Datum:  13.11.2021 
Pričetek seje: 18:00 
Zaključek seje: 20:20 
 
Prisotni člani ZATS: Prisotnih 168 članov (od skupno 163 članov) 
 
Prisotni člani IO ZATS:  Uroš Verhovnik – predsednik IO, Tina Jurčak – članica, Slavko Malnar – član, 
Robi Rudelič – član 
Ostali prisotni:  / 
Neopravičeno odsotni: / 
Zapisnikar:  Tina Jurčak – članica 
 
Pozdravni nagovor izvede Uroš Verhovnik, predsednik izvršnega odbora ZATS in 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. volilna komisija 

4. Sprejem dnevnega reda 
5. Pregled in sprejem zapisnika skupščine ZATS v letu 2020 
6. Poročilo verifikacijske komisije 
7. Poročilo o delu ZATS za preteklo obdobje (2017 – 2021) 
8. Razrešnica predsednika in članov IO ZATS (2017 – 2021) 
9. Volitve predsednika in članov IO ZATS za mandatno obdobje (2021 – 2025) 

• Poročilo volilne komisije 

• Določitev kandidatnih list za volitve predsednika in člane IO ZATS 

• Predstavitev kandidatov za predsednika in člane IO ZATS 

• Volitve 
10. Podelitev trenerskih značk 
11. Pobude in predlogi članov 
12. Razglasitev rezultatov volitev 
13. Sprejem poročila volilne komisije o rezultatih volitev 
14. Razno 



1.Predsednik IO ZATS predlaga z predsednika verifikacijske komisije ga. Majo Bezjak, za člana pa 

Mojco Koren in Darjo Šoba. 

 
Sklep št. 1/ ZATS skupščina 2021: Skupščina ZATS sprejeme predlagano sestavo verifikacijske 
komisije. 
(136 za, 1 proti, 1 vzdržanih) 
 
2. Poročilo verifikacijske komisije 

Verifikacijska komisija poda število prisotnih članov ZATS skupščine. Naznani, da je prisotnih 173 članov 

od 263 članov ZATS in ker je prisotnih več kot polovica članov , se lahko skupščina nadaljuje. 

Sklep št. 2/ZATS skupščina ZATS: Skupščina ZATS sprejeme poročilo verifikacijske komisije 
(139 za, 1 proti, 3 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 

• volilna komisija: Nejc Jeraša – predsednik volilne komisije, člana: Majda Križe in Gregor 
Japelj. 

 
 

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 

• volilna komisija: Nejc Jeraša – predsednik volilne komisije, člana: Majda Križe in Gregor 
Japelj. 

•  
 
Sklep št. 3/ZATS skupščina 2021: Skupščina ZATS sprejeme predlagano sestavo organov skupščine. 
(135 za, 0 proti, 1 vzdržan) 
 
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 2021: Skupščina ZATS sprejeme predlagani dnevni red. 
(138 za, 0 proti, 0 vzdržan) 
 
 
  



5.Pregled in sprejem zapisnika skupščine ZATS za leto 2020 
 

Na zapisnik skupščine 2020, ki so ga vsi člani prejeli na svoje elektronske naslove deset dni pred 
pričetkom kongresa ZATS, ni bilo pripomb. 
 
Sklep št. 5/ZATS skupščina 2021: Skupščina ZATS sprejeme zapisnik zadnje redne letne skupščine 
ZATS 2020 
(143 za, 0 proti, 1 vzdržani). 
 
6. Poročilo predsednika ZATS o delu ZATSza preteklo obdobje 2017 - 2021 
 

Uroš Verhovnik poroča o delu ZATS v preteklem obdobju. Opozori, da je pomembno, da administratorji 
pravilno in verodostojno vnašajo podatke o trenerjih v IS AZS in pripenjajo potrdilo o vpisu v razvid.  
 
Sledi razprava. 
G.Mišo Matijevič poda pobudo glede vpisa v razvid – mnogi so poslali dokumentacijo za vpis na MIZŠ, 
pa tudi v pol leta ni bilo odziva, včasih tudi po ponovno oddani vlogi ne. 
G. Uroš Verhovnik pojasni, da smo ves čas v kontaktu z MIZŠ, da so imeli zamude zaradi covida, zasutja 
z vlogami iz Planinske zveze Slovenije (8000 vlog) in so bili ohromljeni, vendar da bi naj bil odziv na 
oddano vlogo oz. čas, ko realizirajo vpis vloge 2 – 3 mesece. V kolior je toliko časa minilo kot je navedel 
g. Matijevič, bo urgiral in poizvedel. Vendar vloga mora biti popolna, priložena vsa zahtevana dokazila. 
 
G. Andreja Jerička je zanimalo, koliko trenerjev je vpisanih v razvid, koliko zaposlenih v NPŠŠ, koliko 
zaposlenih s financiranjem mestnih občin, na kratko, koliko je t.i. ''profesionalcev''. 
G. Uroš Verhovnik odgovori, da je vpisanih v razvid premalo tenerjev, profesionalno zaposlenih 
atletskih trenerjev je pa 29. 
G. Andrej Jeriček pojasni, da je vprašal z razlogom in sicer, ker nekateri honorarni trenerji v petek, ko 
je že čas za odhod na tekme, ki so bile letos izvedene na petek, še delajo in morao vzet dopust za 
petkova tekmovanja. Ga. Majda Križe se pridružuje mnenju g.Jerička. 
 
 
Sklep št. 6/ZATS skupščina 2021: Potrdi se poročilo o delu ZATS v obdobju 2017 - 2021 
(143 za, 0 proti, 4 vzdržani). 
 
 
7.Razrešnica predsedniku in članom IO ZATS 
 
Sklep št. 7/ZATS skupščina 2021:Skupščina ZATS daje razrešnico predsedniku in članom IO ZATS 
 
 
8. Volitve predsednika ZATS in članov izvršnega odbora ZATS 
 
G. Nejc Jeraša: volilna komisija poda poročilo o kandidatih za predsednika ZATS in člane IO (od enajstih 
kandidatov za IO ZATS so trije umaknili kandidaturo in sicer Jerneja Smonkar, Mateja Drobnič in Blaž 
Čadež). Odpira razpravo o kandidaturi. 
 
G. Lado Mesarič pripomne, da IO (v skladu z 12.členom statuta ZATS) ne sme podat kandidatur, 
temvečč posamičen član. Zato predlaga, da Uroš Verhovnik predlaga kandidate, ki so bili predlagani s 
strani IO ZATS. 
Uroš Verhovnik za kandidate IO ZATS predlaga Slavka Malnarja, Tino Jurčak, Robija Krefta, Leo Železnik 
in Robija Rudeliča. 
Ta predlog gre na glasovanje. 



 
Sklep št. 8/ZATS skupščina 2021:Uroš Verhovnik, kot član ZATS, predlaga kandidate za IO ZATS 
kandidate, ki se bili prvotno predlagani s strani IO ZATS. 
(122 za, 9 proti, 2 vzdržanih).    
 
Sledi predstavitev kandidatov za predsednika ZATS: Uroša verhovnika in Sebastjana Jagarinca ter 
kandidatov za IO ZATS: Slavka Malnarja, Lee Železnik, Robija Krefta, Miša Matijeviča, Marte Križe in 
Maje Bezjak. Tina Jurčak in Robi Rudelič se odpovesta predstavitvi. 
 
Sledi glasovanje. 
 
 
9. točka: Podelitev trenerskih značk 
 
G.Uroš Verhovnik predstavi kandidate, ki prejmejo trenerske značke:  

• Slavko Malnar prejme zlato značko, 

• Robert Brezovnik prejme srebrno značko, 

• Blaž Čadež prejme srebrno značko, 

• Barbara Gačnik prejme bronasto značko, 

• Tina Jurčak prejme bronasto značko, 

• Rožle Prezelj prejme bronasto značko. 
 
10. točka: Pobude in predlogi članov 
G. Andrej Jeriček poda pobude: 
1. ker je predsednik ZATS tudi član strokovnega sveta AZS, naj le-ta posreduje pobudo, da se trenerje 
bolj aktiivno vključuje na mednarodna tekmovanja, saj je prišlo do primera, kjer je bil trener prezrt, 
čeprav je imel več atletov v reprezentanci.  
2. Naj ZATS uredi dokumente na spletni strani AZS, kajti objavljen je star statut (iz 2009), pravilnik o 
licencah iz 2019 in niso urejeni popravki, na uvodni strani pa je še star pravilnik o licencah atletskih 
trenerjev. 
3. Vsako leto prosi za finančno poročilo, pa ga ni. Lani ga je podal Nejc Jeraša, Uroš Verhovnik pa ne, 
letos ga ponovno ni. 
4. Otroško atletiko bi bilo treba zagnat na višji nivo. 
5. Tekme so ob petkih, kar je težava za honorarne trenerje, katerim bi se morali profesionalni prilagodit 
in ne obratno.  
6. Kongres ZATS naj zajema kot v preteklih letih več tem hkrati. 
7. Status atletskih trenerjev bi bilo treba izboljšati, saj preveč trenerjev zapušča naše vrste in odhaja v 
druge, bolj urejene in boljše plačane športe kot je naš.  
 
Sledi razprava na temo tekmovanj ob petkih in nedeljah. 
 
Ga. Majda Križe predlaga, da se kongres ZATS prestavi na mesec oktober. 
 
 
11. točka: Razglasitev rezultatov volitev 
G. Nejc Jeraša poda uradne rezultate volitev. 
 
Volilna komisija je ugotovila, da so volitve končane. Komisija je pregledala glasovnice in sporoča 
naslednje ugotovitve: 
Za volitve predsednika ZATS je bilo oddanih 148 glasovnic, od tega je bilo veljavnih 148 glasovnic. 
Kandidat Uroš Verhovnik je prejel 84 glasov,  



kandidat Sebastijan Jagarinec je prejel 64 glasov. 
 
Za predsednika ZATS za naslednje 4 letno obdobje (2021-2025) je bil izvoljen Uroš Verhovnik.  
 
Za volitve dveh (2) članov Izvršnega odbora ZATSje bilo oddanih 152 glasovnic, od tega je bilo 
veljavnih 151 glasovnic, 1 glasovnica je bila neveljavna. 
Kandidati so prejeli naslednje število glasov: 
Lea Železnik…66 glasov 
Majda Križe…55 glasov 
Robi Kreft…39 glasov 
Slavko Malnar…35 glasov 
Maja Bezjak…32 glasov 
Tina Jurčak…32 glasov 
Mišo Matijevič…23 glasov 
Robert Rudelič…12 glasov 
 
Za članaIzvršnega odbora ZATSza naslednje 4 letno obdobje (2021-2025) sta bila izvoljena:  
Lea Železnik 
Majda Križe. 
 
12. točka: Sprejem poročila volilne komisije o rezultatih volitev 
Sklep št. 9/ZATS skupščina 2021: Skupščina sprejme poročilo volilne komisije o volitvah predsednika 
in članov IO ZATS za obdobje 2021 - 2025 
(124 za, 0 proti, 1 vzdržanih).    
 
 
13. točka: Razno 
Ni komentarjev. 
 
ZAKLJUČEK. 
 
13.11.2021 
 
Zapisnik:  
Tina Jurčak,  lastnoročni podpis: ____________________ 
 
Overitelja: 
Mojca Koren,  lastnoročni podpis: ____________________ 
 
in 
 
Primož Mihev,  lastnoročni podpis: ____________________  
 
 


