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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 

http: www.atletska-zveza.si 

 

 

 

 

 

 

 

Zadeva: XXXXI. POSVET ATLETSKIH TRENERJEV SLOVENIJE  
 

 

Vabimo vas na: 

 41. licenčni kongres atletskih trenerjev Slovenije 

 

v organizaciji Združenja atletskih trenerjev Slovenije, ki bo: 

 

v soboto, 16. novembra in nedeljo, 17. novembra 2019, v 
Hotelu Šport na Otočcu 

 
Okvirni urnik kongresa: 

sobota, 16.11.2019:  8:00 – 20:00 

nedelja, 17.11.2019: 8:00 – 15:00 

 

 

Za priznanje obveznosti z naslova trenerske licenciranosti morajo biti slušatelji prisotni ves 

čas posveta. Prisotnost se bo dnevno preverjala. 

 

V letošnji posvet smo poskušali vključiti več različnih področij dela. Poleg strokovnih tem 

se bomo posvetili tudi aktualnim zadevam in programom v sodelovanju s strokovnim 

svetom Atletske zveze Slovenije in z Atletsko zvezo Slovenije.  

 

POZOR: Ob prihodu na kongres se vsi udeleženci prijavijo na prijavnem pultu ob predložitvi 

osebnega dokumenta.  

 

V soboto, 16.11.2019 ob 18. uri bo skupščina Združenja atletskih trenerjev 

Slovenije, kamor vabimo vse člane trenerske organizacije.  

 

Vsi materiali slušateljev in dokumenti za skupščino bodo dostopni na spletni povezavi:  

https://www.dropbox.com/sh/vw1ptcnemcwyzyi/AAACJj_blEgFnfETywbmoUJka?dl=0 

 

https://www.dropbox.com/sh/vw1ptcnemcwyzyi/AAACJj_blEgFnfETywbmoUJka?dl=0


stran 2 od 3 
 

Tradicionalna večerja v organizaciji Združenja atletskih trenerjev Slovenije oz. Atletske 

zveze Slovenije bo v soboto, 16.11.2019, ob 20 uri.  

 

POZOR: Prijave na kongres in rezervacije prenočišča v hotelu Šport Otočec so možne 

najkasneje do vključno petka, 8.11.2019 izključno preko spodnje povezave: 

https://www.surveymonkey.com/r/ZATS_2019 
  

V hotelu Šport Otočec nudijo primerne prostore in pogoje ter še posebej ugodne cene 

namestitve ob prijavi preko spletne aplikacije Atletske zveze Slovenije. Pri tem moram 

opozoriti, da spodaj navedene cene veljajo izključno za plačilo in rezervacijo preko spletne 

aplikacije Atletske zveze Slovenije. 

 

 

Plačila za udeležence 41. licenčnega kongresa ZATS na transakcijski račun za člane ZATS 

znaša: 

 

Letna članarina 25,00 EUR 

Kotizacija posveta 61,00 EUR (DDV je vključen)  

 

Za nečlane ZATS znaša kotizacija posveta 122 EUR (DDV je vključen). 

 

Vsi člani ZATS – slušatelji posveta, ki imajo ustrezno usposobljenost, so po 

zaključku posveta opravili vse obveznosti iz naslova pridobitve licence atletskega 

trenerja za leto 2020. Pogoj je aktivna udeležba na posvetu oba dneva.  

 

 

Finančne obveznosti poravnate na transakcijski račun Atletske zveze Slovenije najkasneje 

do vključno petka, 8.11.2019. Plačilo na posvetu ni možno. 

 

Letna članarina: 

Transakcijski račun AZS: SI56 0208 5001 3244 939 

Namen plačila: Članarina ZATS 2020 (ime in priimek) 

POZOR: Klubi, ki stroške članarine poravnajo za svoje trenerje, so ob plačilu dolžni 

poslati poimenski seznam koristnikov tega izplačila na e-naslov 2019zats@gmail.com  

 

 

Kotizacija: 

Transakcijski račun AZS: SI56 0208 5001 3244 939 

Namen plačila: Kotizacija kongresa ZATS 2019 (ime in priimek) 

POZOR: Klubi, ki stroške kotizacije poravnajo za svoje trenerje, so ob plačilu dolžni 

poslati poimenski seznam koristnikov tega izplačila na e-naslov 2019zats@gmail.com 

 

 

Bivanje: 

Transakcijski račun AZS: SI56 0208 5001 3244 939 

Namen plačila: Hotelske usluge ZATS 2019 (ime in priimek) 

POZOR: Klubi, ki stroške bivanja poravnajo za svoje trenerje, so ob plačilu dolžni 

poslati poimenski seznam koristnikov tega izplačila na e-naslov 2019zats@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.surveymonkey.com/r/ZATS_2019
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Zagotovljene cene hotelskih uslug ob plačilu in prijavi preko spletne aplikacije 

do vključno petka, 8.11.2019:  

 

Hotel Šport Otočec: 

1. dvoposteljna soba:  

 nočitev z zajtrkom 50,00 EUR na osebo na noč, 

 paket ZATS 65,00 EUR na osebo na noč (nočitev s sobote na nedeljo, kosilo 

v soboto, zajtrk v nedeljo in kosilo v nedeljo). 

  

2. enoposteljna soba:  

 nočitev z zajtrkom 62,00 EUR na osebo na noč, 

 paket ZATS 77,00 EUR na osebo na noč (nočitev s sobote na nedeljo, kosilo 

v soboto, zajtrk v nedeljo in kosilo v nedeljo), 

 število enoposteljnih sob je omejeno. 

 

Možno je tudi koriščenje nočitve z zajtrkom s petka na soboto in/ali sobote na nedeljo, 

medtem ko je koriščenje paketa ZATS možno le s sobote na nedeljo. Dodatne hotelske 

usluge, ki niso bile dogovorjene preko Atletske zveze Slovenije poravnate neposredno v 

hotelu, po veljavnem hotelskem ceniku.  

  

Cena ne vključuje (udeleženci poravnajo te stroške na recepciji ob prihodu v hotel):  

 Turistične takse: 2,50 EUR / dan 

 

Popusti za otroke: 

 Otroci do dopolnjenega 6. leta v sobi z dvema odraslima bivajo GRATIS 

 Otroci do dopolnjenega 6. leta v sobi z enim odraslim bivajo GRATIS, odrasel plača 

single use 

 Otrok od 6. do dopolnjenega 14. leta v sobi z dvema odraslima – 50% 

 Otrok od 6. do dopolnjenega 14. leta v sobi z enim odraslim – 50%, odrasel plača single 

use. 

 

V ceno je vključeno tudi:  

 Namestitev z izbrano storitvijo v hotelu Šport Otočec 

 Neomejeno kopanje v termalnem bazenu  

 Vstop v savne   

 Dostop do brezplačnega brezžičnega interneta v vseh hotelskih in seminarskih prostorih 

 

Morebitne dodatne informacije lahko dobite na: 01 520 6910 (pisarna AZS) ali e-pošti 

2019zats@gmail.com. 

 

 

Na svidenje na Otočcu, 

 

Ljubljana, 28.10.2019                                                              Predsednik ZATS 

                                                                                                Uroš Verhovnik 
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