
Zapisnik 1. sestanka  IO ZATS, ki je bil 20. 1.2022 ob 20. 00 preko ZOOM-a 

 

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

 

Dnevni red sestanka: 

1. Potrditev članov IO ZATS 

2. Načrt aktivnosti ZATS v letu 2022 

3. Razdelitev nalog članom ZATS 

4. Sprememba pravilnika o priznanju kompetenc trenerjem 

5. Strategija ZATS v prihodnjih 10 letih 

6. Razno 

 

K1)  Predsednik je za člana IO ZATS predlagal še dva člana: 

• Sekretarja IO ZATS Slavka Malnarja   

• Člana IO ZATS Robija Krefta 

Sklep: Soglasno smo sprejeli predlog našega predsednika o sestavi izvršnega odbora ZATS. 

K2)  Predsednik je predstavil osnutek programa dela v letu 2022.  

• Konec januarja 2021 načrtujemo izvedbo usposabljanja za naziv strokovni delavec 2 

• V mesecu marcu bomo organizirali delavnico tekmovalne hoje (Fabio Ruzzier) 

• V aprilu bomo predvidoma na skupnih pripravah AZS pripravili izobraževalni program 
za atlete in trenerje 

• V marcu  ali  konec novembra bomo organizirali mednarodna delavnico za šprint 
Loren Seagrave. 

• V septembru načrtujemo izvedbo usposabljanja za naziv strokovni delavec 1 

• V oktobru bomo pripravili razpis kandidatov za mednarodne seminarje. 

• V začetku konec oktobra ali v začetku novembra bomo organizirali kongres ZATS 

• Člani IO AZS se bomo predvidoma v začetku decembra udeležili  IFAC-a  
(INTERNATIONAL FESTIVAL OF ATHLETICS COACHING) 

 

V začetku leta je bila v Novem mestu zelo uspešno izpeljana delavnica , ki jo je vodil vrhunski 

trener DOSP Diploma Coach , dr. Gunter Lange, na temo »Adaptation based modern 

endurance training for elite athletes«. 

Večjih pripomb na program nismo imeli. Razpravljali smo o možni prestavitvi datuma  

licenčnega kongresa ZATS, ker nam je srečanje v sredini novembra že dvakrat odnesel Covid.  



K3) Po predstavitvi predloga o porazdelitvi nalog med člane IO ZATS smo se strinjali, da vsi 

predlagane naloge sprejmemo in jih odgovorno izpeljemo. 

K4)  Sklep: Soglasno smo sprejeli dopolnilo pravilnika o pogojih za priznanje 

usposobljenosti kadrov v atletiki. Tudi dopolnila o usposabljanju strokovnih delavcev v 

športu smo sprejeli soglasno. 

K5)  Predsednik nas je pozval k podajanju predlogov za strategijo delovanja ZATS v 

naslednjih 10 letih. 27. 2. Ob 20.00 se dobimo na ZOOM-u  kjer  bomo razpravljali o tej temi. 

K6) Pod razno ni bilo dodatnih vprašanj ali predlogov 

 

Novo mesto; 20. 2. 2022                                                                Zapisala: Majda Križe 

 


