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KRITERIJI ZA PODELITEV PRIZANJA 
»TRENERSKE ZNAČKE« 

 
Trenerska značka se podeljuje za izjemne prispevke pri razvoju trenerskega dela v atletiki: 

o bronasta za najmanj 10 let aktivnega dela v atletiki; 
o srebrna za najmanj 20 let aktivnega dela v atletiki; 
o zlata za najmanj 30 let dela v atletiki. 

 
Trenersko značko za izjemen prispevek pri razvoju atletike lahko prejme posameznik, ki izpolnjuje 
naslednje pogoje: 
 

o deluje najmanj 10, 20 ali 30 let  v slovenski atletiki; 
o z organizacijskim delom razvija množičnost ter ustvarja nove in boljše pogoje za delo in 

tekmovanja ali s svojim strokovnim delom na trenerskem področju dosega vidne uspehe; 
o je z delom na trenerskem področju bistveno prispeval k razvoju katerega koli segmenta 

atletike v Sloveniji; 
o priznanje »trenerska značka« lahko prejme posameznik, ki živi in deluje v Republiki 

Sloveniji; 
o priznanje »trenerska značka« se podeli kandidatu, ki je dosegel pomembne rezultate na 

področju organizacijskega ali strokovnega trenerskega dela v atletiki; 
o priznanje »trenerska značka« se lahko podeli tudi posamezniku, ki je najmanj 10, 20 in 30 

let delal v atletiki in je z organizacijskem delom razvijal atletsko množičnost, ter ustvarjal 
nove in boljše pogoje za delo in tekmovanja ali s svojim strokovnim delom sodeloval pri 
doseganju vidnih rezultatov. 

 
Kandidate lahko predlagajo vse atletske organizacije, športna društva, šole ali športni zavodi. 
Predloge za »TRENERSKO ZNAČKO« se pošlje na naslov AZS s pripisom: »trenerska značka«. 
 
Predlog mora vsebovati: 

o ime in priimek oziroma naziv predlagatelja, 
o ime in priimek, datum rojstva in naslov kandidata za priznanje, 
o podatki o že prejetih priznanjih in odlikovanjih, 
o našteti uspehi oziroma obrazložitev predloga, 
o podpis predlagatelja in žig organizacije. 

 
Končni izbor kandidatov opravi IO ZATS. 
 
Vsako leto se načeloma podeli tri trenerske značke (po eno zlato, srebrno in bronasto), v izjemnih 
primerih pa tudi več. 
 
Trenerska značka se podeli v okviru podelitev priznanj AZS. 
 
 
Kriterije za podelitev trenerske značke je sprejel Upravni odbor AZS na 12. seji, dne 16. oktobra 2001 s sklepom št. 96. 
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