
Zapisnik 5. sestanka  IO ZATS, ki je bil 12. 9.2022 ob 20.30 preko ZOOM-a 

 

Prisotni na sestanku: Uroš Vrhovnik, Slavko Malnar, Robi Kreft, Lea Železnik  in Majda Križe  

 

Dnevni red sestanka: 

1. Pregled zapisnika 5. sestanka 

2. Kongres ZATS – Cerkno 2022 

3. Usposabljanje za naziv strokovni delavec 1 

4. Mednarodna delavnica 

5. Razno 

 

K1)   

Ker sem poslala mail brez priponke smo se odločili, da zapisnik 4. sestanka obravnavamo 

skupaj z zapisnikom 5. sestanka na naslednjem srečanju, ki bo v ponedeljek, 19.10. ob 20.30 

K2)  

Predsednik nam je predstavil osnutek koledarja kongresa. Po pogovoru smo se strinjali, da je 

potrebno v koledar uvrstiti še predavanje in delavnico Dwighta Phillipsa, štirikratnega 

svetovnega prvaka v skoku v daljino, ki si je za naš seminar že rezerviral termin. Tako bomo 

letos na seminarju imeli možnost poslušati štiri vrhunske tuje strokovnjake. To so: dr. 

Ramona Ritzmann, dr. Jakub Adamczyk, dr. Monica Sousa in vrhunski trener g. Dwight 

Phillips.  

K3) 

Za usposabljanje za naziv strokovni delavec 1 je trenutno prijavljenih 26 slušateljev, kar je kar 

velika skupina in bo izvedba, predvsem praktičnega dela, kar zahteven projekt. Začetek 

usposabljanja je 30. 9. in predviden konec cca 27.11. 2022. 

K4) 

Tudi letos se bomo potrudili, da bo konec novembra izvedena zelo kvalitetna mednarodna 

delavnica. Trenerje bomo o podrobnostih obvestili na kongresu ZATS. 

 



K5) 

Zavzeli smo uradno stališče glede APS 20. Predsednik ga bo jutri poslal klubom, zvezi, 

upravnemu odboru, strokovnemu svetu in tekmovalni komisiji. Naše stališče se glasi: 

Atletski pokal Slovenije za starejše mladince in mladinke je edina in najpomembnejša tekma 

za starejše mladince v jesenskem delu sezone. Večina klubov in trenerjev se s svojimi atleti 

že od avgusta pripravlja na to tekmovanje, ki med drugim prinaša tudi medalje, ekipne 

uvrstitve ter kategorizacije. Kljub temu, da se za organizacijo tekmovanja ni našel kandidat, 

je tekma uvrščena v uradni koledar AZS in bi morala biti izvedena 24. in 25. septembra 2022. 

Stališče ZATS je, da je popolnoma nedopustno, da bi tako pomembno prvenstveno 

tekmovanje odpadlo. Pozivamo vse pristojne, da v dobro atletike, trenerjev in atletov 

zagotovijo izvedbo omenjenega tekmovanja. 

 

 

Novo mesto; 12. 9. 2022                                                                     Zapisala: Majda Križe 

 

 

 

 

 


