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Pozdravljeni Trenerji! 

Kot ste verjetno že opazili je dogajanja  na Triatlonski zvezi Slovenije kar precej. Vsi vpeti se močno 

trudijo, da se panoga razvija iz dneva v dan, iz tedna v teden, itd. V zadnjem obdobju je bilo narejenih 

kar nekaj pozitivnih sprememb in marsikatera se še obeta.  

 

V želji po nenehnem napredku in razvoju tekmovalk in tekmovalcev moramo biti pozorni na mnoge 

gradnike njihovega uspeha in eden izmed najpomembnejših ste zagotovo VI, TRENERJI! Vaša vizija je: 

višje, hitreje, močneje! To pa je možno le z znanjem, pravim pristopom in izkušnjami. Na TZS smo v 

2021 postavili nov sistem trenerskih licenc, ki pomeni hkrati priložnost kot tudi obveznost. TZS bo od 

2022 dalje (na podlagi licenčnih seminarjev v 2021) vodila aktualno evidenco triatlonskih trenerjev, ki 

bodo podprti in priznani s strani TZS.  

 

LICENČNI SEMINARJI 

Glavna ideja 

Izobraževanje, aktualne vsebine, nove izkušnje, boljša povezanost, diskusija, izmenjava dobrih praks, 

aktivno sodelovanje pri razvoju triatlona v Sloveniji, vključenost v delovanje TZS, itd. 

Potek dela 

Prvi seminar (17.6.2021) bo namenjen predstavitvi ideje in poteka dela v 2021 in dalje. Na kratko pa si 

lahko v spodnji tabeli ogledate, kaj vas čaka letos do konca koledarskega leta. Vsa predavanja v 2021 

bodo izvedena online. Trajanje predavanja bo 45 minut, nato bo čas za diskusijo, mnenja, vprašanja, 

pobude. Za uspešno obnovitev trenerske licence TZS bo potrebno v 2021 zbrati 4 KT (glej tabelo 

spodaj). 

 

Prvo in tudi uvodno predavanje bo v četrtek, 17.6.2021, ob 19h na platformi ZOOM.  

 

  Termin Tema 
Tip 

vsebine 

Število 

kreditnih točk 

1 Četrtek, 17.6.2021 Predstavitev sistema licenčnih izobraževanj TZS Obvezna  

2 četrtek, 26.8.2021 
Priprava trenerja na tekmovanja - slovenski 

pokal, DP, evropski pokal, EP, SP 
Splošna 2KT 

3 četrtek, 16.9.2021 
Trening kadetov in mladincev - povzetek 6 

tedenskih WT predavanj, apr-maj 2021 
Splošna 2KT 

4 četrtek, 21.10.2021 

Triatlonske šole: Predstavitev delovanja 

triatlonske šole (otroci, starši, trenerji, okolje, 

infrastruktura, organiziranost, itd.) 

Splošna 2KT 

5 četrtek, 18.11.2021 

Rekreativna vadba: Kako izkoristiti lastni  

potencial s pravilno in usmerjeno vadbo 

(sistematika, poškodbe, obveznosti, užitek)   

Splošna 2KT 

6 četrtek, 16.12.2021 Analiza sezone 2021 in pogled v 2022 Obvezna   
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Prijave 

Prijavite se tako, da izpolnite spodnji obrazec, najkasneje do nedelje, 13.6.2021. 

OBRAZEC (klikni in se prijavi) 

 

Za vsa vprašanja: Mitja Mori (041 505 003), Lana Nemanič (lana.nemanic@triatlonslovenije.si)  

 

 

 

Športni pozdrav 

Mitja Mori, Programsko strokovni svet, predsednik, 

Lana Nemanič, koordinatorka izobraževanj, Trenersko strokovni svet 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRNxl1ivZU1Kuk6AThMflAyRMN9CZzFXafjIk84cCSVP_z_Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
mailto:lana.nemanic@triatlonslovenije.si

