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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 

 

Vsem atletskim organizacijam, organizacijam  

rekreativne vadbe, atletskim trenerjem,  

trenerjem rekreativne vadbe, rekreativnim tekačem 

in sredstvom javnega obveščanja. 

 

 

Zadeva: XXXVIII. POSVET ATLETSKIH TRENERJEV SLOVENIJE in  

IV. POSVET REKREATIVNE VADBE 
 

 

Vabimo vas na: 

 38. licenčni kongres atletskih trenerjev Slovenije in 

 4. posvet rekreativne vadbe  

v organizaciji Združenja atletskih trenerjev, ki bo: 

 

v soboto, 12. novembra in nedeljo, 13. novembra 2016 v 

Zdravilišču Radenci, Radenci 
 

Okvirni urnik kongresa: 

sobota, 12.11.2016:  8:30 – 19:00 

nedelja, 13.11.2016: 8:30 – 18:00 

 

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.  

 

Udeleženci posveta rekreativne vadbe bodo lahko spremljali tudi predavatelje 

licenčnega kongresa atletskih trenerjev in obratno, atletski trenerji bodo imeli 

možnost udeležbe na predavanjih posveta rekreativne vadbe.  

 

V soboto, 12. 11. 2016 (točen razpis bo podan po oblikovanju urnika kongresa), bo 

skupščina Združenja atletskih trenerjev Slovenije, kamor vabimo vse člane trenerske 

organizacije.  

 

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

https://www.dropbox.com/sh/me8c7wowx7afwri/AACSM2MVZPVoEvJr1vhSsQtga?dl=0 

mailto:zats@siol.net
https://www.dropbox.com/sh/me8c7wowx7afwri/AACSM2MVZPVoEvJr1vhSsQtga?dl=0
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Tradicionalno bomo poskrbeli za družabno srečanje v soboto, 12. 11. 2016 v 

restavraciji hotela Radin. Podrobnosti o družabnem večeru bomo sporočili skupaj z 

uradnim programom in urnikom posveta. Predavanja bodo potekala v dvoranah zdravilišča 

Radenci (združena hotela Radin in Izvir). 

 

POZOR: Prijave na kongres Združenja atletskih trenerjev Slovenije so možne izključno 

preko spletne aplikacije. Rezervacija sobe na kongresu Združenja atletskih trenerjev 

Slovenije je mogoča preko ločene sledeče spletne aplikacije: 

Rok za prijavo na kongres in rezervacijo je petek, 04. 11. 2016. 

 

V zdravilišču Radenci 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 navedene zgoraj do vključno petka, 04. 11. 2016. 

 

V ceno »paket ZATS« so vključene usluge:  

 nočitev s sobote na nedeljo,  

 kosilo v soboto,  

 zajtrk v nedeljo, 

 kosilo v nedeljo. 

 

Tradicionalna večerja v soboto je v organizaciji Združenja atletskih trenerjev Slovenije oz. 

Atletske zveze Slovenije. 

 

Plačila za udeležence 38. licenčnega kongresa ZATS in 4. posveta rekreativne vadbe 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). 

 

Ob plačilu članarine so licencirani trenerji odgovornostno zavarovani preko 

zavarovalnice Triglav za čas atletskih treningov in tekmovanj v Republiki 

Sloveniji, ki se jih udeležujejo njihovi varovanci. 

 

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

zaključku posveta opravili vse obveznosti iz naslova pridobitve licence atletskega 

trenerja za leto 2017. Pogoj je aktivna udeležba na posvetu oba dneva.  

 

Finančne obveznosti poravnate na transakcijski račun Atletske zveze Slovenije najkasneje 

do ponedeljka, 07. 11. 2016: 

 

Letna članarina: 

Transakcijski račun AZS: SI56 0208 5001 3244 939 

Pripis: Članarina ZATS 2017 

 

Kotizacija: 

Transakcijski račun AZS: SI56 0208 5001 3244 939 

Pripis: Kotizacija kongresa ZATS 2016 

 

Bivanje: 

Transakcijski račun AZS: SI56 0208 5001 3244 939 

Pripis: Hotelske usluge ZATS 2016 

 

Plačilo na posvetu ni možno.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI7v6bETbYSOEzkhie9_Y6lWR7GTM07cqo5l7UZX7bfs6nHg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqyDkq-0Bku93o_cnOyRDE8FYDafT15evXbEydEZtmNB7jLQ/viewform
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Zagotovljene cene hotelskih uslug ob plačilu in prijavi preko spletne aplikacije 

do petka, 04. 11. 2016: 

 

Hotel Izvir / Hotel Radin Radenci – dvoposteljna soba: 

nočitev z zajtrkom 50,00 EUR na osebo na noč 

paket ZATS 55,00 EUR na osebo na noč (nočitev s sobote na nedeljo, kosilo v 

soboto, zajtrk v nedeljo in kosilo v nedeljo) 

 

Hotel Izvir / Hotel Radin Radenci – enoposteljna soba: 

nočitev z zajtrkom 60,00 EUR na osebo na noč 

paket ZATS 75,00 EUR na osebo na noč (nočitev s sobote na nedeljo, kosilo v 

soboto, zajtrk v nedeljo in kosilo v nedeljo) 

 

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: 1,27 EUR na dan 

 Prijavnine: 1,00 EUR 

 

Popusti za otroke: 

 En otrok do dopolnjenega 6. leta v sobi z dvema odraslima – brezplačno 

 En otrok do dopolnjenega 6. leta v sobi z enim odraslim v enoposteljni sobi – 

brezplačno 

 Otrok do dopolnjenega 6. leta v sobi z enim odraslim v dvoposteljni sobi – 50% 

 Otrok od 6. do 12. leta v sobi z dvema odraslima – 50% 

 Otrok od 6. do 12. leta v sobi z enim odraslim – 30% 

 Otrok od 12. do 15. leta v sobi z dvema odraslima – 30% 

 Otrok od 12. do 15. leta v sobi z enim odraslim – 20% 

 

V ceno je vključeno tudi: 

 neomejeno kopanje in celodnevno kopanje tudi na dan odhoda, 

 parkirno mesto na prostem, 

 24-urna recepcija, 

 brezplačna brezžična internetna povezava v hotelski avli, 

 enkrat dnevno vstop v »Svet savn« do 16:00 ure, 

 10 % popusta na storitve Welness centra zdravilišče Radenci. 

 

Morebitne dodatne informacije lahko dobite na: 041 690 064 (Andrej Jeriček) ali e-pošti 

zats@siol.net. 

 

O programu in urniku posveta vas bomo obvestili naknadno. 

 

Na svidenje v Radencih, 

 

Novo mesto, 25. 10. 2016 Predsednik ZATS 

Andrej Jeriček 

 

 
 

          

 

mailto:zats@siol.net

