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

PRAVILNIK O LICENCAH
ATLETSKIH TRENERJEV
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
Ta pravilnik velja za vse atletske trenerje in trenerke (v nadaljevanju trenerji), ki delujejo na
področju republike Slovenije.
2. člen
Atletska organizacija ne more zaposliti, volontersko ali honorarno angažirati za trenersko delo
trenerje brez licence.
Trener Slovenskih atletskih reprezentanc je lahko le član ZATS z veljavno licenco.

II. IZDAJA IN POTRDITEV LICENC
3. člen
Ustrezne licence izda Izvršni odbor ZATS svojim članom na njihovo prošnjo z izpolnitvijo
licenčnega vprašalnika.
4. člen
Licenca se praviloma potrjuje na vsakoletnem posvetu ZATS in velja za obdobje enega leta.
Za potrjevanje licenc so poleg vsakoletnega posveta ZATS lahko upoštevajo tudi ostali seminarji s
tematiko povezana z atletsko vadbo, ki 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 z 4 ali več delovnim uram……………15 točk
 Kongres/seminar z 8 ali več delovnim uram……………30 točk
 Kongres/ seminar 12 ali več delovnih ur ……................45 točk
 Kongres / seminar z 16 ali več delovnih ur ………… .60 točk
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5. člen
Pogoj za potrditev licenc je udeležba na seminarju ali posvetu, na katerega vabi ZATS.
6. člen
Izkaz o izdani licenci je trenerska izkaznica ali drug dokument, ki ga izda ZATS.

III. VRSTE IN STOPNJE LICENC
7. člen
Licence so: bela, modra ali rdeča, kar predstavlja stopnjo strokovne izobrazbe oz. usposobljenosti
trenerja.
8. člen
Pogoji za pridobitev licenc:

A. Bela licenca – 1. stopnja
Belo licenco si lahko pridobi vsakdo:
- ki ima diplomo strokovni delavec 1 – vaditelj atletike ali katerikoli višji strokovni naziv, ki jih
izdajajo Atletska zveza Slovenije in Fakulteta za šport, Inštitut za šport ali in univerzitetno,
visokošolsko ali višješolsko diplomo športne smeri.
Pogoj za pridobitev ali potrditev licence za tekoče leto je, da se kandidat vsaj enkrat letno udeleži
licenčnega seminarja ZATS ali seminarja, vsebinsko namenjenega atletiki (priznanega s strani
ZATS).
Strokovni delavec s to licenco lahko uči atletske veščine za izvajanje procesa športnega treninga
pod mentorstvom trenerja z višjo licenco.
Licenca velja eno leto.

B. Modra licenca – 2. stopnja
Modro licenco si lahko pridobi vsakdo:
- ki ima diplomo strokovni delavec 2 – Trener ali katerikoli višji strokovni naziv, ki jih izdajajo
Atletska zveza Slovenije in Fakulteta za šport, Inštitut za šport ali in univerzitetno, visokošolsko
ali višješolsko diplomo športne smeri;
- ki se vsako leto udeleži seminarja vsebinsko namenjenega treniranju v atletiki.
Pogoj za pridobitev ali potrditev licence za tekoče leto je, da se kandidat vsaj enkrat letno udeleži
licenčnega seminarja ZATS ali seminarja, vsebinsko namenjenega atletiki (priznanega s strani
ZATS).
Strokovni delavec s to licenco lahko vodi atletsko šolo in vodi trening atletov v vseh starostnih
kategorijah.
Licenca velja eno leto.

C. Rdeča licenca – 3. stopnja
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Rdečo licenco si lahko pridobi vsakdo:
- ki ima najmanj diplomo strokovni delavec 3 – Trener specialist in trenira atleta, ki je najmanj 2
leti član državne reprezentance (mladinskih ali članskih) ali pa je izpolnil normo za udeležbo na
velikih tekmovanjih: OI, SP; EP v kateri koli kategoriji;
- ki ima strokovni naziv strokovni delavec 3 - Trener specialist ali visokošolsko ali univerzitetno
diplomo katere koli smeri in tri leta prakse z atleti, ki dosegajo rezultate nad 900 točk po
madžarskih tablicah;
- ki ima univerzitetno izobrazbo športne smeri z izbirnim programom Atletika.
Pogoj za pridobitev ali potrditev licence za tekoče leto je, da se kandidat vsaj enkrat letno udeleži
licenčnega seminarja ZATS ali seminarja, vsebinsko namenjenega atletiki (priznanega s strani
ZATS).
Strokovni delavec z Rdečo licenco lahko vodi atletsko šolo in vodi trening atletov v vseh starostnih
kategorijah.

Licenca velja eno leto.

IV. KONČNE DOLOČBE
9. člen
Za razlago pravilnika je pristojen IO ZATS.
10. člen
Spremembe pravilnika se sprejema na skupščini ZATS.

Pravilnik je bil sprejet na skupščini ZATS, 15.11.2014 in začne veljati takoj po sprejetju.

Ptuj, 15.11.2014

Predsednik ZATS
Andrej Jeriček

Priloga:
 Licenčni vprašalnik
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LICENČNI VPRAŠALNIK atletskih trenerjev
IME IN PRIIMEK: _________________________________________________________ SPOL: M

Ž

NASLOV STALNEGA BIVALIŠČA: _________________________________________________________
POŠTA S POŠTNO ŠTEVILKO: I__I__I__I__I ________________________________________________
TELEFON ali GSM: I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

TELEFAKS: I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

E-POŠTA_____________________________________________________________________________
ŠT. KZZ (zdrav. zav.): I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

EMŠO: I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

DATUM ROJSTVA I__I__I : I__I__I : I__I__I__I__I KRAJ ROJSTVA_______________________________
DRŽAVLJANSTVO _________ ________STOPNJA IZOBRAZBE: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.
ČLAN DRUŠTVA:__________________________________ FUNKCIJA:_____________________________
STOPNJA ATLETSKE IZOBRAZBE: 1.vaditelj
2. trener 3.trener specialist
(ustrezno obkroži) .
4. višje ali visokošolski študij na FŠ
5. univerzitetni študij na FŠ
6. podiplomski študij na FŠ
DIPLOMA ATLETSKE IZOBRAZBE: Kraj in datum ______________________________________________
Št. diplome

__________________

ZNANJE TUJEGA JEZIKA (Aktivno, pasivno) ____________________________________________
ŽELIM PRIDOBITI LICENCO

1. belo

3.rdečo

2.modro

(ustrezno obkroži)

UTEMELJITEV _____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
DO SEDAJ SEM IMEL LICENCO ____________________BARVE,
DELUJEM NA POROČJIH:
(ustrezno obkroži) .
1. Šprinti in ovire

A. pionirska atletika

2. srednje in dolge steze

ŠTEVILKA___________

B. mladinska atletika

3. skoki 4. meti

C. članska atletika

5. mnogoboj

V prilogo je potrebno dodati fotokopije vseh dokumentov, ki dokazujejo ustreznost atletske izobrazbe.
Spodaj podpisani dovoljujem uporabo podatkov s tega obrazca Atletski zvezi Slovenije za potrebe kadrovskega informacijskega sistema in Zavodu za šport Slovenije Športni informacijski center, kot upravljalcu spletnih aplikacij za obdelavo podatkov.

V _____________________________

DNE_______________

Podpis kandidata:
_____________________________
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