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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
Za opravljanje strokovnega dela v republiki Sloveniji, potrebuje trener pri delu z registriranimi
atleti veljavno trenersko licenco, ki jo mora pridobiti v tekočem letu.

3. člen
Licenca se praviloma potrjuje po vsakoletnem posvetu ZATS in velja za obdobje
16 (šestnajstih) mesecev

4. člen
Atletska organizacija ne more zaposliti, volontersko ali honorarno angažirati za strokovno
delo z registriranimi atleti trenerje brez licence.

5. člen
Trenerji vrhunskih tekmovalcev morajo potrjevati licenco vsaj na vsake dve leti.

6. člen
Trener Slovenskih atletskih reprezentanc je lahko le član ZATS z veljavno licenco.

II. IZDAJA IN POTRDITEV LICENC
7. člen
Ustrezne licence izda Izvršni odbor ZATS svojim članom na njihovo prošnjo.

8. člen
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 - 4 ali več delovnih ur…….……………15 točk
Kongres/seminar - 8 ali več delovnih ur……..……………30 točk
Kongres/ seminar - 12 ali več delovnih ur ……............45 točk
Kongres /seminar - 16 ali več delovnih ur ……………….60 točk

9a.člen
Pogoj za potrditev licence je plačana članarina ter udeležba na seminarju ali posvetu, na
katerega vabi ZATS ali udeležba na seminarjih, ki jih po predhodni najavi trenerja potrdi
izvršni odbor ZATS.
9b.člen

Pogoj za potrditev licence je tudi opravljeno preventivno protidopinško e-izobraževanje
Coach True , ki ga je potrebno opraviti vsake 2 leti.

10. člen
Izkaz o izdani licenci je dokument, ki ga izda ZATS.

11. člen
Za razlago pravilnika je pristojen IO ZATS.

12. člen
Spremembe pravilnika se sprejema na skupščini ZATS

Pravilnik je bil sprejet na skupščini ZATS, 16.novembra 2019 in začne veljati takoj.
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