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Z A P I S N I K Drugega sestanka Izvršnega odbora Zveze atletskih trenerjev Slovenije 

 

Dan in datum: sreda, 6. december 2017 

Lokacija: Atletska zveza Slovenije, Letališka cesta 33 C, 1122 Ljubljana 

 

Prisotni:  
Uroš Verhovnik (predsednik ZATS),  
Slavko Malnar (sekretar ZATS) 
 
Vabljeni prisotni: 
Marija Šestak (pisarna AZS) 
Robi Kreft (fakulteta za šport) 
 
Opravičeno odsotni: 
Matjaž Polak 
Robert Rudelič 
 

Dnevni red: 

1. Pregled dosedanjega dela; 

2. Usposabljanje trenerjev in trenerjev specialistov; 

3. Zavarovanje licenciranih atletskih trenerjev; 

4. Razdelitev dela in nalog med člani IO ZATS; 

5. Program delovanja ZATS v letu 2018; 

6. Sodelovanje med ZATS in pisarno AZS; 

7. Sodelovanje med ZATS in Fakulteto za šport; 

8. Razno. 

 

Začetek: 9.00 

 

Ad1 

Uroš Verhovnik je prisotne seznani z aktivnostmi ZATS, ki so potekale v zadnjem mesecu: 

 Potrditev članov IO; 



 Podelitev licenčnih potrdil trenerjem, ki so zaprosili zanjo; 

 2 x razgovor z gospodom Štrumbljem; 

 Pridobitev dokumentacije licenciranih trenerjev za leto 2017 in seznam udeležencev licenčnega 

seminarja; 

 

 

Ad2 

Izvršni odbor ZATS  se je seznanil s trenutnim stanjem na področju usposabljanja za trenerje in trenerje 

specialiste. Usposabljanja za ta dva naziva bomo izvajali po sedanjem  javno veljavnem programu do 23. junija 

2019. Do junija 2018 moramo kot nosilec usposabljanja na akreditacijsko komisijo vložit nov program.  

Za vse trenerje, ki imajo naziv vaditelj bomo poiskali rešitev, po kateri bodo vaditelji po čim hitrejšem postopku 

lahko prišli do naziva trener, ki jim po novem zakonu omogoča samostojno delo. Natančne informacije klubom in 

posameznim vaditeljem o vsebini morebitnih dodatnih obveznostih za pridobitev naziva trener,  bomo lahko 

predvidoma posredovali po 15. januarju 2018. 

 

Ad3 

Matjaža Polaka je izvršni odbor ZATS seznanil z aktivnostmi v zvezi z dogovori z različnimi zavarovalnicami  

zavarovanja odgovornosti  trenerjev do tretjih oseb. 

 

Ad4 

Izvršni odbor ZATS se je seznanil z glavnimi področji delovanja predsednika in članov IO ZATS. 

 

Uroš Verhovnik bo kot predsednik,  predstavljal ZATS v UO AZS in Strokovnem svetu ZATS. 

Med obveznostmi, ki jih ima kot predsednik bo med drugim skrbel tudi za licenciranje trenerjev. 

 

Slavko Malnar bo kot sekretar ZATS skrbel za izobraževanja trenerjev doma in v tujini. 

 

Tina Jurčak  bo odgovorna za ŠPAK Portal 

 

Matjaž Polak bo odgovoren za zavarovanja trenerjev 

 

Robi Rudelič bo sodeloval pri izdajanju strokovne literature, promociji delovanja ZATS ter 

prii podelitvi priznanj »trenerske značke« in » Naj atleta« 
 
Ad5 

- Januar –potrditev veljavnosti nazivov; 

- Organizacija letnega Kongresa; 

- Sodelovanje pri reviji atletika; 

- Izobraževanja v okviru Nacionalnih ekip; 

- Izobraževanja v tujini; 

Ad6 

 ŠPAK PORTAL 

 LICENCIRANI TRENERJI 

 PODATKI O ATLETIH IN NJIHOVIH TRENERJIH –PRVIH 5 na vsako disciplino 



 

Ad7 

Sodelovanje s FŠ bo potekalo preko sledečih projektov in programov: 

 KIDS ATHLETICS - usposabljanje koordinatorjev; 

 IAAF programi usposabljanja; 

 Usposablja za naziv trener (15 kandidatov;  Cena programa usposabljanja: cca 9.000-10.000 

EUR); 

 Usposabljanj za naziv trener specialist (Cena programa usposabljanja: cca 15.000-18.000 

(dogovor s FŠ,  če bo manj kot 8 kandidatov); 

 Pomoč pri pripravi javno veljavnih programov izobraževanja 

 

Ad8 

 IO ZATS pripravivprašalnik v zvezi s pričakovanji trenerjev od ZATS.  ter 

 vprašalnik o načrtih za usposabljanje trenerjev za leto 2018  

 

 

Sestanek je bil končan ob 11:40 

 

Zapisal: Uroš Verhovnik 


