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ZDRUŽENJE ATLETSKIH TRENERJEV SLOVENIJE 

Letališka cesta 33 C 

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 

 

 

Z A P I S N I K: 

Zapisnik seje Izvršnega odbora Združenja atletskih trenerjev Slovenije, ki je bila 

v četrtek, 10. novembra 2015 ob 15:00 v prostorih Atletske zveze Slovenije (Letališka 

cesta 33 C, 1122 Ljubljana). 

 

Prisotni: Jeriček Andrej (predsednik), Bradeško Boštjan, Grojzdek Mojca, Feliks Papež, 

Kreft Robi, Zavadlav Alenka, Hus Špela 

 

Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnike seje IO ZATS iz 22.10.2015  

3. Usposabljanje za vaditelja atletike – Boštjan Bradeško 

4. Revidiranje programov usposabljanja za trenerja in trenerja specialista atletike –

Robi Kreft 

5. Razpis usposabljanja za vaditelje v oktobru 2015 – Robi Kreft 

6. Razpis za naj trener in trenerske značke – Andrej Jeriček 

7. Udeležba na mednarodnih kongresih  – Andrej Jeriček 

8. Organizacija licenčnega kongresa ZATS 2015 – Andrej Jeriček 

9. Situacija ob odstopu predsednika AZS – Andrej Jeriček 

10. Razno 

 

Ad. 1 

Potrditev dnevnega reda 

 

Brez dopolnitev dnevnega reda. 

 

Sklep št. 1: Izvršni odbor Združenja atletskih trenerjev Slovenije potrjuje predlagani 

dnevni red. 

 

Ad. 2 

Potrditev zapisnike seje IO ZATS z dne 22.10.2015 

 

G. Bradeško je prosil, da se v zapisniku popravi del, kjer je napisano, »da sta g. Kreft in 

g. Bradeško pod prevelikimi pritiskom«. Prosil je  za kontekstualni popravek, da sta gre za 

prevelik obseg dela za samo dve osebi. 

 

Sklep št. 2: Izvršni odbor Združenja atletskih trenerjev Slovenije potrjuje zapisnika seje 

Izvršnega odbora Združenja atletskih trenerjev Slovenije z dne 22. oktober 2015 s 

popravki. 
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Ad. 3 

Usposabljanje za vaditelja atletike 

 

B. Bradeško je pripravil popravek programa za vaditelja atletike. A. Jeriček je na seji 

Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije podal informacijo o revidiranju programa 

usposabljanja. B. Bradeško je podal informacijo, da je neustrezne dele programa uskladil 

z ustreznimi zakoni. A. Jeriček je dodal, da je Strokovni svet program obravnaval in da jih 

je najbolj zanimala usklajenost s Strokovnim svetom Republike Slovenije za šport in da je 

članom povedal, da verjame, da bo B. Bradeško primerno pripravil program. Člane 

Strokovnega sveta je zanimalo tudi kaj se bo zgodilo s starimi licencami in usklajenostjo z 

IAAF. Ugotovljeno je bilo, da bo potrebno narediti primerjavo med starim in novim 

programom, nato pa bi se delala dokvalifikacija. 

 

Sklep št. 3: Izvršni odbor Združenja atletskih trenerjev Slovenije sprejema sklep, da B. 

Bradeško preveri, kako je možno pridobiti certifikat po programih dosedanjega 

usposabljanja za vaditelje. 

 

B. Bradeško je dodal, da z R. Kreft nimata pooblastila s strani IAAF, da ocenjujeta 

programe. 

 

A. Jeriček je vprašal, kako je z uveljavljenimi trenerji, ki so na ravni usposobljenosti III. 

ali IV. stopnje, če morajo narediti vse stopnje od začetka. R. Kreft je pojasnil, da se na 

RDC Moskva pošlje življenjepis trenerja in rezultate, katere so njegovi atleti dosegli ter da 

RDC Moskva trenerja nato napoti na izobraževanje ustreznega nivoja. 

 

Sklep št. 4: Izvršni odbor Združenja atletskih trenerjev Slovenije sprejema sklep, da Robi 

Kreft pripravi pojasnilo, na kakšen način je možno pridobiti IAAF certifikat II., III. ali IV. 

stopnje za trenerje.  

 

Ad. 4 

Revidiranje programov usposabljanja za trenerja in trenerja specialista atletike 

 

A. Jeriček je opravil pogovor z dr. Čohom in da se nov program ne bo preveč razlikoval od 

obstoječega. R. Kreft je podal informacijo, da sta programa za trenerja in trenerja 

specialista že pripravljena ter da bomo še v prihodnje sodelovali s Fakulteto za šport, da 

pa bo gradivo modernizirano. 

 

Sklep št. 5: Izvršni odbor Združenja atletskih trenerjev Slovenije nalaga Robi Kreftu, da 

skupaj s Fakulteto za šport pripravi program za usposabljanje trenerja in trenerja 

specialista atletike do naslednje seje Izvršnega odbora Atletske zveze Slovenije. 

 

R. Kreft je podal informacijo, da je ŠPAK sistem baza podatkov, kjer so vse licence vseh 

slovenskih usposabljanj za vse slovenske športe. Izvajalec usposabljanja je zadolžen, da 

usposobljene vnese v sistem in izda diplome. Postopek izdajanja je zelo strog, zahteva 

poseben papir, tisk in podpis ter ožigosanje nosilca in izvajalca usposabljanja. 

 

Sklep št 6: Izvršni odbor Združenja atletskih trenerjev Slovenije sprejema sklep, da bo 

administrator Atletske zveze Slovenije zadolžen za vpis vseh potrebnih informacij za 

izvedbo vaditeljskih programov v sistem ŠPAK, vključno z izdajanjem diplom. Za 

usposabljanje trener in trener specialist bo ta dela še naprej opravljala Fakulteta za šport 

kot izvajalec teh dveh usposabljanj. 

 

Ad. 5 

Razpis usposabljanja za vaditelje v oktobru 2015 

 



stran 3 od 4 
 

R. Kreft je podal informacijo, da se je oktobrsko usposabljanje večinoma že zaključilo in 

da se 20. novembra začne drugo usposabljanje. Na drugo usposabljanje so sprejeli 27 

kandidatov, od tega je 19 usposabljanje že uspešno zaključilo, 8 jih še čaka na zagovor. 

Nekateri izmed kandidatov že delajo 20-urno prakso in ko jo bodo opravili, dobijo licenco. 

Rok za prijavo na drugo usposabljanje je do 13. novembra, vendar je ponovno prijavljenih 

preveč kandidatov, tokrat, vključno s tistimi iz prvega usposabljanja, 32. Potrebna bo 

korespondenčna seja za odločitev, kdo bo sprejet. Kot merilo, kdo bo sprejet, sta bila 

dejstvo, če se je kandidat prijavil že na prvo usposabljanje in če je kandidat bivši atlet. 

 

Sklep št. 7: Izvršni odbor Združenja atletskih trenerjev Slovenije sprejema sklep, da glede 

na ponovno preveliko število vpisanih kandidatov za vaditelja atletike v novembru 2015 bo 

Izvršni odbor pripravil korespondenčno sejo 14. novembra, kjer bo določen končni seznam 

kandidatov. Kriterij za končni seznam kandidatov bo: 

a) Prijava na prvo usposabljanje 

b) Aktivno delovanje v klubih in društvih ter je ali je bil aktivni atletski tekmovalci 

Robi Kreft na osnovi prijav prirpavi seznam vključno z s podatkom o aktivnostih iz prijave.  

 

Ad. 6 

Razpis za naj trener in trenerske značke 

 

A. Jeriček je obrazložil, da glasovanje za Naj trener poteka preko aplikacije. Za trenerske 

značke je predstavil seznam kandidatur. Vsi predlagatelji so oddali popolno prijavo z 

obrazložitvijo. Atletsko društvo Kladivar Celje je poslalo seznam trenerjev, vendar brez 

obrazložitev. 

 

Sklep št. 8: Izvršni odbor Združenja atletskih trenerjev Slovenije sprejema odločitev, da 

se AD Kladivar pozove k dopolnitvi predloga za Miro Kocuvana skladno s pravilnikom za 

podelitev trenerske značke najkasneje do 11. novembra 2015 za zlato trenersko značko. 

 

Člani menijo, da so za podelitev značk zaslužni sledeči trenerji: 

 Srebrna trenerska značka: Rudelič in Verhovnik 

 Bronasta trenerska značka: Šalamon, Zavadlav, Emberšič. 

 

Sklep št. 9: Izvršni odbor Združenja atletskih trenerjev Slovenije sprejema sklep, da se 

podelijo trenerske značke zlata (M. Kocuvanu), srebrna (R. Rudelič, U. Verhovnik), 

bronasta (I. Šalamon, A. Zavadlav, D. S. Emberšič). 

 

Ad. 7 

Udeležba na mednarodnih kongresih 

 

A. Jeriček je podal informacijo, da se bodo mednarodnih kongresov udeležili vsi izbrani 

trenerji, razen ena odpovedi (Hajnšek) in da so vsi so na vezi s pisarno. 

 

Sklep št. 10: Izvršni odbor Združenja atletskih trenerjev Slovenije se je seznanil z 

dogajanjem glede udeležbe na mednarodnih kongresih.  

 

Ad. 8 

Organizacija licenčnega kongresa ZATS 2015 

 

A. Jeriček je podal informacijo, da bo vsak izmed članov bo odgovoren za eno izmed sejnih 

sob. B. Bradeško je omenil sprememba urnika, da bo sestanek koordinatorjev Otroške 

atletike ob 12:45 do 13:15. 

 

Sklep št. 11: Izvršni odbor Združenja atletskih trenerjev Slovenije potrjuje urnik glede na 

predlagane spremembe 

 

Odsotnost trenerjev: 
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 Igor Nikolič: službeni razlogi 

 Miha Tomc: službeni razlogi 

 Natalija Ferk: porodniški dopust 

 

Sklep št. 12: Izvršni odbor Združenja atletskih trenerjev Slovenije od vseh, ki se zaradi 

upravičenih razlogov ne morejo udeležiti kongresa ZATS zahteva ustrezna uradna potrdila 

za svojo odsotnost. Na naslednji seji IO ZATS bodo obravnavane vse prošnje oz. opravičila 

prejete v zvezi z odsotnostjo na licenčnem kongresu ZATS. 

 

B. Bradeško pohvalil A. Jerička za usklajevanje urnika. B. Bradeško je predlagal, da se 

trenerjem, ki so opravili izobraževanje za Otroško atletiko v letu 2015 prizna udeležba na 

seminarju kot licenčni seminar. 

 

Ad. 9 

Situacija ob odstopu predsednika AZS 

 

Obravnavan je bila situacija na AZS v zvezi z odstopom predsednika AZS in glede nastale 

situacije v zvezi z izrednimi volitvami. A. Jeriček je povprašal B. Bradeška glede morebitnih 

dodatnih informacijah. B. Bradeško je pojasni, da pozna le informacije, ki so bile poslane 

na klube. Dodal je, da so bile na sestanku v Mariboru dogovorjena nekatera skupna stališča 

ter so bile podane neke ponudbe, vendar da zunaj teh kanalov ne bo dajal izjav glede tega.  

 

Ad. 10 

Razno 

 

Brez razprave. 


