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ZDRUŽENJE ATLETSKIH TRENERJEV SLOVENIJE 
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Tel: +386 (01) 520-69-10 

Fax: +386 (01) 520-69-16 
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ZAPISNIK 
 
 

Sestanka IO ZATS, 1.10.2015 
  

 
Prisotni:   Robi Kreft, Mojca Grojzdek, Boštjan Bradeško, Feliks Papež 
 
Opravičili izostanek:  Boštjan Bradeško, Feliks Pappež 
 
Ostali vabljeni (opravičila izostanek):  Alena Zavadlav 

 
 
Dnevi red: 

 
1. Zapisnik zadnjega sestanka ZATS 
2. Vodenje evidenc članstva ZATS  
3. Usposabljanje za vaditelja atletike 
4. Revidiranje programov usposabljanja in razpis usposabljanja za vaditelje v septembru 2015 
5. Kongres ZATS 2015 
6. Razno 

 
 

AD 1 
 
Člani IO ZATS so bili seznanjeni z zapisnikom seje IO ZATS iz 1.10.2015 in korespondenčne seje 
28.9.2015. Na zapisnik ni bilo pripomb.  
 
Potrebno pa je izvesti nekatere neizpolnjene sklepe, ki se jih obravnava na naslednji seji IO ZATS.  
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AD 2 
 
O vodenju licenc atletskih trenerjev 2015 je podal podatke Robert Kreft. Evidence se glede na odziv 
članov neprestano dopolnjujejo, hkrati pa je potrebno pripraviti ustrezne osnve za pripravo evidenc 
na osnovi kongresa ZATS v letu 2015, ki je osnova za pridobitev licenc za leto 2016 
 
 

AD 3 
 
Robi Kreft je podal informacijo glede usposabljanja za vaditelja atletike. Na usposabljanje se je 
prijavilo 52 kandidatov, kar je bistveno več kot je predvideno.  
 
Sklep št. 1 
Zaradi večjega števila prijavljenih se izvede dodatno usposabljanje za vaditelja atletike, ki se prične z 
prvim predavanjem 20.11.2015 in se zaključi še v letu 2015. V tem usposabljanju se na prednostno 
listo vključi vse kandidate, ki so se sicer že prijavili v prvem usposabljanju, vendar žal niso bili sprejeti.  
 
 

AD 4 
 
21.12.2015 poteče veljavnost dosedanjim programom usposabljanja za vse tri stopnje usposabljanja 
atletskih trenerjev. Boštjan Bradeško je opravičil izostanek na seji, zato bo skladno s sklepom IO ZATS 
iz prejšnje seje (sklep naveden na zaključku te točke) podal poročilo in predstavil materiale  na 
naslednji seji IO ZATS. Ravno tako bo do naslednje seje IO ZATS podal poročilo in predstavil materiale 
za usposabljanje za naziv trener in trener specialist Robi Kreft, skladno s sklepom IO ZATS na seji 
28.5.2015. 
 
 
Sklepa iz seje IO ZATS, 28.5.2015 
Skladno z sklepi skupščine ZATS se do naslednje seje IO ZATS pripravi predlog usposabljanja za 

Vaditelja atletike tako, da se usposabljanje izpelje tudi skladno s standardi IAAF. Predlog se pripravi 

skladno z vsemi določili, ki jih zahteva Strokovni svet Republike Slovenije za šport. Tako pripravljen 

predlog se nato posreduje ustreznim institucijam AZS in Strokovnemu svetu Republike Slovenije za 

šport. Predlog pripravi Boštjan Bradeško 

 

Robi Kreft do naslednje seje IO ZATS pripravi oz. obnovi že veljavne programe usposabljanj za 

Trenerja in trenerja specialista, ki jih bomo posredovali ustreznim institucijam AZS in Strokovnemu 

svetu Republike Slovenije za šport. 

 
 
 

AD 5 
 
Andrej Jeriček je članom IO ZATS predstavil osnutek razpisa za tradicionalni licenčni kongres ZATS v 
letu 2015. Na katerega ni bilo posebnih pripomb, ga je potrebno pa vsekakor dopolniti in pripraviti za 
dokončno objavo. 
 
V razpravi glede predavateljev se predlaga da se v listo predavateljev uvrstijo tudi: 
 

 Maja Pori   Rekreacija – Kontaktne podatke uredi  Mojca Grojzdek 

 Petra Zupet   Športna medicina – Kontaktne podatke uredi  Mojca Grojzdek 
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 Boštjan Šimunič   Kineziologija – prilagoditev vadbe pred nastopom – Kontaktne podatke 
uredi  Andrej Jeriček 

 Vodopija ???  terapija s hiptnozo - – Kontaktne podatke uredi  Andrej Jeriček 

 Milan Kranjc   metodika in tehnika skoka ob palici – Kontaktne podatke uredi  Andrej 
Jeriček 

 Fižuleto Hrvoje  metodika in tehnika skoka v višino – Kontaktne podatke uredi  Andrej 
Jeriček 

 Aljaž ???   katelbely – Kontaktne podatke uredi  Robi Kreft 

 ???   Sobočan    pravilnoo dvigovanje uteži – Kontaktne podatke uredi  Robi Kreft 

 Predanič Rok   trening tekačev na 400m – Kontaktne podatke uredi  Andrej Jeriček 

 Alenka Zavadlav  odnosi pri vodenju vadbe z otroci med trenerji-starši-otroci 

 
 
Člani IO ZATS bodo skladno z zgornjim zapisom podali informacija Andreju Jeričku, ki bo pri 
pripravi kongresa kontaktiral s posameznimi predavatelji. 
 
Na naslednji seji IO ZATS se dopolni predviden seznam predavateljev.  
 
 

AD 6 
 

1. Člani IO ZATS so bili seznanjeni z razpisom za nagrade in priznanja AZS, ki ga je izdala ustrezna 
komisija AZS. IO ZATS se bo aktivno vključil v aktivnosti v zvezi s tem razpisom. 
 

2. Obravnavani so bili predloženi razpisi in informacije za kongrese v tujini. IO ZATS je sprejel v 
tej zvezi sledeče sklepe: 
 

 
Sklep št. 2 
 Razpise se popravi tako, da je zadnji rok prijav za udeležbo ob sofinanciranju ZATS v petek, 
9.10.2015, ter se jih čimprej pošlje klubom in društvom ter članom ZATS 
 
Sklep št. 3 
Skladno s sklepi skupščine je potrebno zagotoviti sofinanciranje čim večjega števila trenerjev 
na omenjenih kongresih. 
 
 

 

 
 
 

 

Novo mesto, 4.10.2015 Predsednik ZATS 

Andrej Jeriček 

 

 
 

                        

 


