
Zapisnik 2. sestanka  IO ZATS, ki je bil 27.2.2022 ob 20.00 preko ZOOM-a 

 

Prisotni na sestanku: Uroš Vrhovnik, Slavko Malnar, Robi Kreft in Majda Križe.  

Odsotna: Lea Železnik.   

 

Dnevni red sestanka: 

1. Potrditev zapisnika 1. seje IO ZATS. 

2. Strategija ZATS  v naslednjih 10 letih. 

3. Razno. 

 

K1)  Zapisnik 1. seje IO ZATS smo sprejeli soglasno.  

K2)  Predsednik Uroš Vrhovnik je predstavil osnutek Strategije  Zveze atletskih trenerjev 

Slovenije za obdobje 2022 – 2032. 

Okoli zapisane analize se je razvila debata. Ugotovili smo, da se popolnoma strinjamo s 

podanim predlogom, ki analizo stanja povzema v štirih segmentih: prednosti, slabosti, 

nevarnosti in priložnosti. Osnutek  je priloga temu zapisniku.  

Skozi debato smo prišli do naslednjih sklepov in ugotovitev, ki jih bomo umestili v svoj 

program za naslednje obdobje. 

PREDNOSTI: 

• Izpostavili smo predvsem organiziranje kvalitetnih usposabljanj in  seminarjev za 

atletske trenerje, ki dvigajo raven znanj na vseh nivojih. 

•  Zagotavljanje kvalitetno vodenje dokumentacije, ki jo je potrebno še dopolniti. Iz nje 

bomo lahko črpali podatke o naših trenerjih za usposabljanje, podeljevanje nagrad… 

SLABOSTI: 

• Prepoznavnost trenerjev v javnosti je slaba. Predlagamo, da klubi poskušajo svoje 

trenerje predstaviti v svojih okoljih preko občinskih časopisov in javnih prireditev. 

• Ugotovili smo tudi, da ne znamo javnosti predstaviti, kako pomemben je trener v 

razvoju otrok in mladostnikov, pri oblikovanju njihove osebnosti in pozitivne 

samopodobe.  

• Ena iz med večjih slabosti je tudi odsotnost lastnega sindikata. 

Predlagamo, da se atletski trenerji Slovenije povežemo s trenerji ostalih športov  



(predvsem individualnih športnih panog) in poskušamo z ustanovitvijo sindikata, ki bi 
zastopal naše pravice. 
 
NEVARNOSTI: 

• Ugotovili smo, da se je z zaposlitvijo trenerjev preko zveze, dosegla stabilnost in 

redno izplačilo mesečnega dohodka, saj so klubi morali podpisati pogodbo s katero 

se zavezujejo, da bodo trenerjem zagotovili 20 % mesečnega dohodka. 

• Skozi debato smo prišli do sklepa, da se za trenerje NPŠS, ki jih imamo v Sloveniji 

samo 10, pripravijo kriteriji za redno izplačilo delovne uspešnosti. Denar za delovno 

uspešnost zagotovi AZS. AZS tudi pozovemo, da pripravi kriterije za dodelitev 

delovne uspešnosti, ki bodo istočasno veljali tudi za ocenjevanje delovne uspešnosti 

trenerjev občinskih panožnih športnih šol. Denar za izplačilo tem trenerjem pa naj 

zagotovijo občine v okviru svojih sredstev. 

• Predlagamo, da sklep predsednik ZATS Uroš Vrhovnik predstavi na naslednjem UO 

AZS. 

• Predlagamo, da se za honorarne trenerje določi najmanjša urna postavka, ki naj ne 

bo manjša kot 20 € bruto, saj nam veliko kvalitetnih trenerjev beži v druge, bolje 

plačane, športe. 

PRILOŽNOSTI: 

• Želimo povečati število trenerjev na mednarodnih seminarjih. 

• Cilj nam je v Slovenijo pripeljati vrhunske trenerje, ki želijo deliti svoje znanje in s tem 

omogočiti napredek čim več trenerjem.  

• Želimo spodbuditi čim več trenerjev, da se na spletu pridružijo strokovnim 

seminarjem. 

• Zavedamo se, da priložnosti so, potrebno jih je samo najti in jih izkoristiti! 

K3) 

• Dogovorili smo se, da za vse trenerje s plačano članarino, izdelamo trenerske članske 

izkaznice. 

• Vsi trenerji s plačano članarino in kotizacijo za posvet Zveze atletskih trenerjev 

Slovenije, dobijo majico v barvah AZS z znakom ZATS! 

• Podpiramo sprejet koledar tekmovanj AZS za leto 2022, ki smo ga predebatirali in 

sprejeli na posvetu ZATS ( 2.. udeležencev posveta). Ob tem smo dali podporo in 

zaupanje organizatorjem večernih tekem  v petek in soboto, ki se v poletnem 

obdobju končajo pod reflektorji.  S tem tekmovalcem omogočimo ugodne klimatske 

pogoje in možnost za doseganje vrhunskih rezultatov. 

• Predlagamo tudi, da se za atlete, ki kršijo pravila o nošenju klubskih dresov ne izreče 

kazen prepoved nastopanja, ampak denarna kazen ki jo določi tekmovalna komisij. 



Priporočamo, da kazen ne presega 15 €, ker želimo, da jo plača atlet sam in s tem 

dosežemo še vzgojni vidik  (malomarnost ima posledice)! 

• Predlagamo, da se na vseh tekmovanjih zagotovi prostor za trenerje, da lahko 

optimalno opravljamo svoje delo v korist atletov. Ta prostor naj bo čim bližje 

tekmovalni disciplini, tako kot je to zelo uspešno rešeno na zimskih dvoranskih 

tekmovanjih v dvorani v Češči vasi. 

• Predlagamo ureditev knjižničnega gradiva ZATS z dostopom do video vsebin, 

strokovnih člankov in seznama strokovne literature. 

 

 

Novo mesto; 27. 2. 2022                                                                Zapisala: Majda Križe 

 


