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ZAPISNIK 
 
 

Sestanka IO ZATS, 28.05.2015 
  

 
Prisotni:   Robi Kreft, Mojca Grojzdek, Boštjan Bradeško, Feliks Papež 

 
 
Dnevi red: 

 
1. Finančno delovanje ZATS v letu 2015 v sklopu sprejetih smernic delovanja  

 Mednarodni kongresi 

 Kongres ZATS 2015 
2. Vodenje evidenc članstva ZATS  
3. Sprejeti pravilnik o licenciranju atletskih trenerjev 
4. Revidiranje programov usposabljanja in razpis usposabljanja za vaditelje v septembru 2015 
5. Razno 

 Predlog zakona o športu 

 Predlog naslednje seje IO ZATS 

 Dopis Petra Poznič 

 
 

AD 1 
 
Člani IO ZATS so bili seznanjeni s finančnimi pogoji delovanja ZATS v letu 2015.  
V razpravi o pripravi razpisa kongresa ZATS in mednarodnih kongresov, so bili sprejeti sklepi: 
 
Sklep št. 1 
Do naslednje seje A. Jeriček pripravi predlog obvestil oz. razpisov za sofinanciranje mednarodnih kongresov 
 
Sklep št. 2 
Za program kongresa ZATS v letu 2015 se do naslednjega sestanka ZATS,  pripravi predloge predavanj in 
predavateljev za različne delovna področja kongresa: 

 Tematika rekreacije – Mojca Grojzdek 

 Otroška atletika – Boštjan Bradeško 

 Tekmovalna atletika - Robi Kreft, Feliks Papež 
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AD 2 
 
O vodenju licenc atletskih trenerjev 2015 je podal podatke Robert Kreft: 

 V bazi je vpisanih 350 trenerjev 

 Kongresa v Ptuju se je udeležilo 223 trenerjev 

 Pogoje za izdajo licence v letu 2015 je izpolnilo 208 trenerjev 
 
V razpravi je bilo ugotovljeno, da je zaradi nekaterih novih prejetih podatkov potrebno dopolniti in v 
nekaterih primerih tudi popraviti podatke. 
 
Sklep št. 3 
Robi Kreft ustrezno dopolni podatke o trenerjih ter pripravi novo tabelo za licenciranje v letu 2015 z 
dopolnjenimi podatki. Tabela se pripravi do 10.6.2015. A. Jeriček tabelo posreduje na OKS 
 
 

AD 3 
 
Andrej Jeriček je podal informacijo o Pravilniku o licencah atletskih trenerjev, ki je bil na predlog skupščine 
ZATS potrjen tudi na UO AZS. 
 
 
 

AD 4 
 
21.12.2015 poteče veljavnost dosedanjim programom usposabljanja za vse tri stopnje usposabljanja 
atletskih trenerjev. Po razpravi so bili sprejeti sklepi: 
 
Sklep št. 4 
Skladno z sklepi skupščine ZATS se do naslednje seje IO ZATS pripravi predlog usposabljanja za Vaditelja 
atletike tako, da se usposabljanje izpelje tudi skladno s standardi IAAF. Predlog se pripravi skladno z vsemi 
določili, ki jih zahteva Strokovni svet Republike Slovenije za šport. Tako pripravljen predlog se nato 
posreduje ustreznim institucijam AZS in Strokovnemu svetu Republike Slovenije za šport. Predlog pripravi 
Boštjan Bradeško 
 
 
Sklep št. 5 
Robi Kreft do naslednje seje IO ZATS pripravi oz. obnovi že veljavne programe usposabljanj za Trenerja in 
trenerja specialista, ki jih bomo posredovali ustreznim institucijam AZS in Strokovnemu svetu Republike 
Slovenije za šport. 
 
 
Sklep št. 6 
Skladno z veljavnim programom usposabljanja se pripravi razpis za Vaditelja atletike, ki se prične 
predvidoma v drugi polovici septembra. Predlog razpisa in organizacijsko – finančne pogoje pripravi do 
naslednje seje Robi Kreft 
 
Sklep št. 7 
Skladno z veljavnim programom usposabljanja se pripravi razpis za Vaditelja rekreativnega teka, ki se prične 
predvidoma v drugi polovici septembra. Predlog razpisa in organizacijsko – finančne pogoje pripravi do 
naslednje seje Robi Kreft. Usposobljenim po tem programu je potrebno nato podeliti ustrezno licenco. 
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AD 4 
 

a. A. Jeriček je podal informacijo o pripravi novega zakona o športu. ZATS bo s pomočjo AZS in ostalih 
segmentov še naprej aktivno sodelovala pri snovanju tega zakona. 

b. Naslednja seja IO ZATS bo predvidoma med 29.6 in 3.7.2015. Vabilo pošlje predsednik ZATS do 
22.6.2015 

c. Obravnavan je bil dopis Petre Poznič glede usposobljenosti za trenerja atletike.  
 
Sklep št. 8 
Ker diploma ni nustrificirana v Sloveniji, se pripravi ustrezen dopis Strokovnemu svetu Republike 
Slovenije za šport. Dopis pripravi A. Jeriček  
 
 

d. Obravnavana je bila povečana administrativna dejavnost IO ZATS predvsem v okviru vodenja 
evidenc. 
 
Sklep št. 9 
 Kot zunanji sodelavec, k sodelovanju v IO ZATS povabi Alenko Zavadlav 

 

 
 
 
 

 

                           Zapisal 

    Andrej Jeriček 

                        


