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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, 22. oktobra 2015 ob 18:00 v prostorih Atletske zveze Slovenije (Letališka 

cesta 33 C, 1122 Ljubljana). 

 

Prisotni: Jeriček Andrej (predsednik), Bradeško Boštjan, Grojzdek Mojca, Kreft Robi, 

Zavadlav Alenka, Hus Špela 

 

Odsotni: Feliks Papež 

                        

Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnike seje IO ZATS iz 1.10.2015 in korespondenčne seje 12.10.2015 

3. Usposabljanje za vaditelja atletike – Robi Kreft 

4. Revidiranje programov usposabljanja in razpis usposabljanja za vaditelje v 

septembru 2015 – Boštjan Bradeško 

5. Razpis za naj trener in trenerske značke – Andrej Jeriček 

6. Udeležba na mednarodnih kongresih – Andrej Jeriček 

7. Organizacija licenčnega kongresa ZATS 2015 – Andrej Jeriček 

8. Situacija ob odstopu predsednika AZS – Andrej Jeriček 

9. Razno 

 

Ad. 1 

Potrditev dnevnega reda 

 

Andrej Jeriček je podal predlog, da se v dnevnem redu spremeni dnevni red 3. in 4. 

točke, da se najprej poroča o revidiranju programa usposabljanja in nato poroča o stanju 

usposabljanja za vaditelja, ki trenutno poteka. 

 

Sklep št. 1: Izvršni odbor Združenja atletskih trenerjev Slovenije potrjuje predlagani 

dnevni red glede na popravke. 

 

Ad. 2 

Potrditev zapisnike seje IO ZATS z dne 1.10.2015 in korespondenčne seje z dne 

12.10.2015 

 

Sklep št. 2: Izvršni odbor Združenja atletskih trenerjev Slovenije potrjuje zapisnika seje 

IO ZATS z dne 1. oktober 2015 in korespondenčne seje z dne 12.10.2015 glede na 

popravke. 
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Ad. 3 

Usposabljanje za vaditelja atletike 

 

Robi Kreft je pojasnil trenutno stanje glede usposabljanja za vaditelja atletike. Na prvi 

razpis se je prijavilo veliko število ljudi, zato so naknadno razpisali še en termin. 

Predavateljem na Fakulteti za šport ta razdelitev žal ne ustreza, ker so razredi preveliki in 

to niža kvaliteto usposabljanja. Na drugem usposabljanju bo urnik spremenjen in bo 

prilagojen številu prijavljenih. 

 

Sklep št. 3: Izvršni odbor Združenja atletskih trenerjev Slovenije je seznanjen s 

trenutnim stanjem usposabljanja za vaditelja atletike in razpisom za dodatno 

usposabljanje za vaditelja atletike. 

 

Ad. 4 

Revidiranje programov usposabljanja in razpis usposabljanja za vaditelje v 

septembru 2015 

 

Andrej Jeriček je prosil Boštjana Bradeška, da poda povzetek trenutno opravljenih 

aktivnosti, vezanih na revidiranje programov usposabljanj in razpis usposabljanja za 

vaditelje, ki so v skladu s sklepi, sprejetimi na zadnji skupščini Združenja atletskih 

trenerjev Slovenije, ki je potekala 15. novembra 2014 na Ptuju. 

Boštjan Bradeško je pojasnil, da je cilj spremembe, da lahko vsi z novim nazivom vaditelj 

atletike pridobijo tudi IAAF potrdilo o usposobljenosti. To zahteva od programa, da 

zadosti istočasno zahtevam IAAF, Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport in 

Zakona o športu Republike Slovenije. Slovenije ima dva izvajalca, ki sta s strani IAAF 

potrjena kot nosilca IAAF usposabljanj (Bradeško in Kreft, oba z opravljeno I. in II. 

stopnjo). 

Robi Kreft je pojasnil, da je Fakulteta za šport edina slovenska institucija, ki ima 

koncesijo do sistema ŠPAK in da lahko le oni vnašajo licence v sistem. 

Boštjan Bradeško je objasnil, da trenutno usposabljanje poteka po trenutnem programu 

in da bodo spremembe programa narejene po vodilu, da bodo zadostile IAAF standardu, 

ki pa ima drugačno zasnovo kot trenutni program. IAAF vodila so, da vsi trenerji poznajo 

osnove vseh disciplin in da ni poudarka na šprintih, skoku v daljino in skoku v višino, 

ampak na osnovnem znanju veh disciplin, tudi skoka s palico, meta kopja in troskoka. 

Podal je predlog, da bi bil pridobljen naziv usposobljenosti I. stopnje trener namesto 

obstoječega vaditelja. S predlogom se Izvršni odbor ni strinjal. 

Potekala je tudi razprava o dolžini prakse, koliko ur je minimalno potrebnih. Dogovorjeno 

je bilo, da je potrdilo o opravljeni praksi podpisano s strani odgovorne osebe in mentorja. 

Boštjan Bradeško je še omenil, da bo IAAF septembra 2016 najverjetneje organiziral 

izobraževanje za II. stopnjo in da bi bilo zelo zaželeno, da Slovenija tja pošlje vsaj dva 

kandidata, ker sta trenutno v Sloveniji izobražena le Robi Kreft in on ter da je obseg dela 

za dva prevelik. IAAF ne pogojuje udeležbe na seminarju višje stopnje z opravljenim 

usposabljanjem nižje stopnje, pričakujejo pa da so kandidati pripravljeni in da imajo 

znanje, ki bi ga morali pridobiti na I. stopnji. Predlagal je, da se opravi izobraževanje oz. 

priprava dveh kandidatov na izobraževanje prihodnje leto.  

 

Sklep št. 4: Izvršni odbor Združenja atletskih trenerjev Slovenije potrjuje, da Robi Kreft 

do 6. novembra 2015 pripravi osnutek dopisa za Zavod za šport Republike Slovenije 

Planica, z namenom pridobitve informacij glede možnosti, da bi bile informacije vnesene 

v sistem ŠPAK s strani Nacionalne panožne športne zveze. 

 

Sklep št. 5: Izvršni odbor Združenja atletskih trenerjev Slovenije se je seznanil glede 

trenutnega stanja revidiranja programov usposabljanja. Boštjan Bradeško pripravi 

popravke programa skladno z debato, pravili o usposabljanju strokovnih delavcev v 

športu in Zakonom o športu.  
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Sklep št. 6: Izvršni odbor Združenja atletskih trenerjev Slovenije potrjuje, da se naziv, 

pridobljen ob opravljenem usposabljanju I. stopnje, ne spreminja. 

 

Sklep št. 7: Izvršni odbor Združenja atletskih trenerjev Slovenije potrjuje, da Robi Kreft 

do 6. novembra 2015 pripravi osnutek razpisa za izobraževanje za II. in III. stopnjo. 

 

Sklep št. 8: Izvršni odbor Združenja atletskih trenerjev Slovenije potrjuje, da Boštjan 

Bradeško do 6. novembra 2015 pripravi osnutek razpisa za evidentiranje kandidatov za 

IAAF usposabljanje, ki bo predvidoma septembra 2016 in bodo do izobraževanja prejeli 

znanje I. stopnje. 

 

Ad. 5 

Razpis za naj trener in trenerske značke 

 

Andrej Jeriček je povedal, da je obrazec pripravljen in bo v kratkem poslan med člane 

ZATS. Špela Hus je podala predlog, da se glasovanje izvede na isti način kot predhodno 

leto, preko spletne aplikacije. Predlog je bil potrjen, istočasno pa bila podana tudi 

zahteva, da spletna aplikacija vsebuje kriterije za glasovanje. 

Boštjan Bradeško je ob prebiranju kriterijev povedal, da se mu zdi smotrno, da se do 

skupščine ZATS v letu 2016 pripravijo novi kriteriji za pridobitev trenerske značke, saj so 

trenutni kriteriji zastareli in nespecifični. Izvršni odbor se je strinjal, da Andrej Jeriček do 

skupščine ZATS 2016 pripravi predlog sprememb kriterijev za pridobitev trenerske 

značke. 

 

Sklep št. 9: Izvršni odbor Združenja atletskih trenerjev Slovenije se strinja s predlogom 

razpisa za naj trener in trenersko značko ter potrjuje, da je razpis poslan med člane 

ZATS najkasneje do 27. oktobra 2015. Anketa za naj trener se izvede preko spletne 

aplikacije.  

 

Ad. 6 

Udeležba na mednarodnih kongresih 

 

Andrej Jeriček je podal povzetek trenutnih prijav za izobraževanje v tujini. 

Za udeležbo na mednarodnem kongresu za vzdržljivost v Pajulahtiju so bili izbrani Andraž 

Pahor, Tina Fratina Žagar, Radovan Jokanović in Borut Podgornik. 

Za udeležbo na mednarodnem simpoziju o metu kopja v Tanhuvarru sta bila izbrana 

Lovrenc Umek in Andrej Hajnšek.  

Za udeležbo na medicinskem kongresu v Mariboru je bil izbran Gorazd Rajher. 

Naknadno je udeležbo odpovedal Andrej Hajnšek.  

Andrej Jeriček je povzel stanje glede dopisa Radovana Jokanovića, ki je na IO ZATS podal 

prošnjo, da se mu zaradi nižjega stroška kotizacije plača cel letalski prevoz. Člani 

Izvršnega odbora so si bili edini, da mora financiranje potekati v skladu z razpisom. 

 

Sklep št. 10: Izvršni odbor Združenja atletskih trenerjev Slovenije se strinja da pisarna 

Atletske zveze Slovenije pripravi dopis za udeležence mednarodnih kongresov, katerim 

stroške delno refundira Združenje atletskih trenerjev Slovenije, o načinu pravilne 

refundacije nastalih stroškov. 

 

Ad. 7 

Organizacija licenčnega kongresa ZATS 2015 

 

Andrej Jeriček je objasnil aktivnosti, vezane na kongres ZATS, ki so bile opravljene do 

sedaj. Razpis licenčnega kongresa ZATS bo v naslednjih dneh poslan med člane ZATS in 

klube. Na kongresu bodo prisotni tudi študenti usmerjevalci Fakultete za šport. Andrej 

Jeriček bo v prihodnje tednu dostavil končni seznam predavateljev, Luka Steiner uredi 

tujega predavatelja. Predsednik je ob tem opozoril člane IO ZATS, da se morajo tudi oni 
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prijaviti na kongres preko spletne aplikacije, plačilo za njihovo nastanitev in kotizacijo pa 

je pokrito s strani ZATS. 

Andrej Jeriček je objasnil, da bodo na letošnjem kongresu novost okrogle mize, 

moderatorji le-teh pa bodo člani IO ZATS. Moderator okrogle mize o otroški atletiki bo 

Boštjan Bradeško, moderator okrogle mize o mladinski atletiki bo Robi Kreft, moderator 

okrogle mize o reprezentančni in članski atletiki bo Andrej Jeriček.  

 

Sklep št. 11: Izvršni odbor Združenja atletskih trenerjev Slovenije potrjuje, da 

moderatorji okroglih miz do naslednje seje IO ZATS pripravijo predloge za teme okroglih 

miz. 

 

Sklep št. 12: Izvršni odbor Združenja atletskih trenerjev Slovenije se strinja, da se v 

aplikacijo za prijavo na kongres ZATS vključi tudi poziv za oddajo predlogov tem, katere 

bi lahko obravnavala okrogla miza. 

 

Ad. 8 

Situacija ob odstopu predsednika AZS 

 

Andrej Jeriček je objasnil trenutno dogajanje ob odstopu predsednika Atletske zveze 

Slovenije, g. Gregorja Benčine.  

 

Sklep št. 13: Izvršni odbor Združenja atletskih trenerjev Slovenije zavzema stališče, da 

naj vodstvo Atletske zveze Slovenije oz. Upravni odbor Atletske zveze Slovenije v skladu 

s statutom in pravilniki zagotovi nemoteno strokovno delo na terenu. 

 

Ad. 9 

Razno 

 

Izvršni odbor Združenja atletskih trenerjev Slovenije je podprl pobudo, da se vsi zapisnik 

sej IO ZATS in skupščin ZATS objavijo na spletni strani Atletske zveze Slovenije.  


