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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, 17. decembra 2015 ob 14:00 v prostorih Atletske zveze Slovenije (Letališka 

cesta 33 C, 1122 Ljubljana). 

 

Prisotni: Jeriček Andrej (predsednik), Grojzdek Mojca, Kreft Robi, Zavadlav Alenka, Hus 

Špela 

 

Opravičeno odsotna: Bradeško Boštjan, Feliks Papež (sta podala komentar) 

 

Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnika seje IO ZATS iz 10.11.2015  

3. Usposabljanje za vaditelja atletike – poroča Boštjan Bradeško, Andrej Jeriček 

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

poroča Robi Kreft, Andrej Jeriček 

5. Usposabljanja za vaditelje v novembru 2015 – poroča Robi Kreft 

6. Udeležba na mednarodnih kongresih  – poroča Špela Hus 

7. Organizacija licenčnega kongresa ZATS 2015 – poroča Andrej Jeriček 

 Zapisnik skupščine 

 Opravičila neudeležbe na kongresu 

8. Zapisnik UO AZS v točkah, ki se nanašajo na delovanje ZATS – poroča Andrej 

Jeriček 

9. Organizacija okroglih miz v letu 206  

10. Priprava revidiranja pravilnikov ZATS za skupščino 2016 

11. Priprava seznamov članov ZATS – poroča Robi Kreft 

 Evidenca vseh članov 

 Priprave evidence za pridobitev licence OKS 

12. 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 
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Potrditev zapisnike seje IO ZATS z dne 10.11.2015 

 

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

programe, tako da sklep št. 3 ostane. Pri točki Ad. 8 je B. Bradeško je omenil 

spremembo urnika.  

 

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. 

 

Ad. 3 

Usposabljanje za vaditelja atletike 

 

Ob odsotnosti B. Bradeška je poročal A. Jeriček. Predsednik je izrazil nezadovoljstvo, ker 

B. Bradeško še ni oddal dokumenta s programom usposabljanja za vaditelja atletike in 

lahko pride do situacije, kjer nas bo Fakulteta za šport zaradi neaktivnosti prehitela. 

Vodja projekta je B. Bradeško. S strani Fakulete za šport smo bili pozvani k večji 

aktivnosti. 7. decembra 2015 je bil na Fakulteti za šport sestanek v zvezi s programi 

usposabljanja. Ta dopis je preposlal R. Kreftu in B. Bradešku, ki sta bila pozvana k 

dostavi ustrezne dokumentacije, ki bo podlaga za pripravo programov usposabljanja: 

program izobraževanja za inštruktorja po IAAF-u za I. stopnjo, program izobraževanja za 

inštruktorja po IAAF-u za II. stopnjo. Dokumentov predsednik ZATS še ni prejel in jih je 

potrebno nemudoma dostaviti. Dodal je še, da je pomembno, da smo v skladu s pravili. 

 

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

B. Bradeška pozove, da nemudoma pošlje zahtevane dokumente predsedniku ZATS do 

18. decembra 2015. Na osnovi prejetih dokumentov se uskladi sestanek s pripravljalci 

programov na Fakulteti za šport. 

 

Ad. 4 

Revidiranje programov usposabljanja za trenerja in trenerja specialista atletike 

 

A. Jeriček je povzel, da so skladno s sklepom Skupščine ZATS zavezni k revidiranju 

programa. Izobraževanje za I. stopnjo bo po novem programu, izobraževanji za II. in III. 

stopnjo pa bo potekalo po starem programu. 

 

Sklep št. 4: 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. 

 

Ad. 5 

Usposabljanja za vaditelje v novembru 2015 

 

Eno usposabljanje je potekalo v mesecu oktobru, naslednje v mesecu novembru. Za prvi 

termin se je prijavilo 27 kandidatov, za drugega 28.  

 

Sklep št. 5: Izvršni odbor Združenja atletskih trenerjev Slovenije sprejema mnenje, da 

morajo vsi prijavljeni tečajniki na usposabljanaj za trenerja in trenetja specialista opraviti 

celoten predpisan program za pridobitev ustreznega naziva.  

 

Sklep št. 6: Predsednik IO ZATS se bo o nastali problematiki pogovoril s kandidati, ki so 

vprašljivi.  

 

Ad. 6 

Udeležba na mednarodnih kongresih 
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Š. Hus je podala informacijo, da se je mednarodnih kongresov v Pajulahtiju in Tanhuvari 

udeležilo šest slovenskih trenerjev. IO ZATS je potrdil šest potnikov, kar so bili vsi, ki so 

se prijavili na kongrese. Kasneje je eden od kandidatov udeležbo dopvoedal. Nastajajo 

težave pri refundaciji stroškov. 

 

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

strokovni delavec za mednarodne odnose v sodelovanju z računovodstvom Atletske zveze 

Slovenije prirpavi ustrezna navodila, ki jih bodo udeleženci na kongrese dobili pred 

odhodom.  

 

Ad. 7 

Organizacija licenčnega kongresa ZATS 2015 

 

a) Zapisnik Skupščine ZATS 

 

Članom Izvršnega odbora je bil predstavljen zapisnik Skupščine ZATS z dne 14. 11. 

2015. Vsebinskih pripomb člani na zapisnik niso imeli, je pa potrebno slovnično 

pregledati zapisnik. R. Kreft je podal predlog, da se na naslednjem kongresu ZATS 

posveti več časa okroglim mizam, saj so te naletele na zelo dober odziv. 

 

Sklep št. 8: Izvršni odbor Združenja atletskih trenerjev Slovenije vsebinsko potrjuje 

zapisnik skupščine ZATS z dne 14. 11. 2015, ki ga je potrebno slovnično pregledati in 

nato posredovati overoviteljem. Po overovitvi se zapisnik objavi na spletni strani. 

 

b) Opravičila zaradi neudeležbe na kongresu 

 

Člani so obravnavali opravičila za izostanek na kongresu ZATS.  Po razpravi so bili 

sprejeti sklepi: 

 

Sklep št. 9: Izvršni odbor Združenja atletskih trenerjev Slovenije opravičila in izostanke z 

licenčnega kongresa ZATS obravnava skladno s 4. členom Pravilnika o licenciranju 

atletskih trenerjev, ki vsem, ki se niso uspeli udeležiti kongresa v Portorožu, ponuja 

alternativne možnosti. 

 

Sklep št. 10: Izvršni odbor Združenja atletskih trenerjev Slovenije prizna licenčni seminar 

vsem trenerjem, ki so se udeležili seminarja Otroške atletike. 

 

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

dokazila o udeležitvi na licenčnih seminarjih prizna licenco še slečečim trenerjem: 

 Lovro Umek: Evropska konferenca za disk in kladivo 

 Slavko Malnar: Evropski kongres v Rimu 

 Udeležencem kongresov v tujini, skladno z razpisi IO ZATS v letu 2015 

Sklep št. 11: Izvršni odbor Združenja atletskih trenerjev Slovenije trenerjem, ki se 

licenčnega kongresa ZATS v Portorožu niso uspeli udeležiti zaradi službenih obveznosti ali 

bolezni, ne more avtomatično podaljšat licenčnega statusa. Trenerje se obvesti o 

kongresih oz. seminarjih, katerih se lahko udeležijo za pridobitev licenc. R. Kreft pripravi 

seznam ustreznih seminarjev, ki se bodo izvajali na Fakulteti za šport, M. Grojzdek pa 

pripravi tak seznam za predavanja na Športni Uniji Slovenije. 

 

Obravnavana je bila tud prošnja Petre Poznič za pridobitev usposobljensti za naziv trener 

atletike. 

 

Sklep št. 12: Izvršni odbor Združenja atletskih trenerjev Slovenije lahko na podlagi 

prejete dokumentacije prizna usposobljenost za vaditelja atletike. Za naziv trener atletike 

je potrebno pridobiti program oz. predmetnik usosabljanja, kar iz prejete dokumentacije 

ni razvidno. Po prejetih dopolnitvah, bo IO ZATS ponovno sklepal o podelitvi naziva 
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trener atletike. Petri Poznič se predlaga, da dokumentacijo posreduje na Fakulteto za 

šport, ki bo podalo strokovno mnenje, ki bo podlaga za skep IO ZATS. 

 

Ad 8. 

Zapisnik UO AZS v točkah, ki se nanašajo na delovanje ZATS 

 

A. Jeriček je podal informacijo glede obravnave trenerske problematike na Upravnem 

odboru Atletske zveze Slovenije in povedal, da bo na naslednji seji UO obravnaval tudi 

trenersko problematiko na osnovi zapisnika novembrske skupščine ZATS 2015, zato je 

potrebno še letos pripraviti vso ustrezno dokumentacijo. 

 

Ad. 9 

Organizacija okroglih miz v letu 2016 

 

A. Jeriček je povzel, da so tematske okrogle mize trenerjev na kongresu ZATS naletele 

na pozitiven odziv, zato jih je potrebno nadaljevati. V letu 2015 bodo tri okrogle mize 

organizirane v časovnih terminih: 

1. Po zaključku zimske tekmovalne sezone, predvidoma konec februarja 2016 

2. Med 5. in 15. aprilom 206 

3. Zadnji teden avgusta 2016 

Točni termini in kraji okroglih miz bodo definirani na januarski seji IO ZATS. 

 

Ad. 10 

Priprava revidiranja pravilnikov ZATS za skupščino 2016 

 

Sklep št. 13: Izvršni odbor Združenja atletskih trenerjev Slovenije skladno z zapisnikom 

skupščine ZATS sklepa, da se do konca leta pripravita ustrezen dopis in dokumentacija, 

ki se jo z željo po predlogih in pobudah posreduje članom ZATS. 

 

Ad. 11 

Priprava seznamov članov ZATS 

 

Sklep št. 14: Izvršni odbor Združenja atletskih trenerjev Slovenije nalaga R. Kreftu, da v 

sodelovanju s Špelo Hus in Alenko Zavadlav pripravi ustrezne evidence trenerjev ZATS in 

tabelo za pridobitev licenc OKS do 28. 12. 2015, ki se jo nato posreduje ustreznim 

organom OKS. 

 

Ad. 12 

Razno 

 

Brez razprave. 


