
Na podlagi 16. elena Zakona 0 sportu (Uradni list RS, st. 22/98) je Strokovni svet Republike
Siovenije za sport na svoji 12. redni seji dne 19. 11. 2013 sprejel

Pravila 0 usposabljanju strokovnih delavcev v sportu

I. del
UVODNE DOLOCBE

1. elen

Ta pravila doloeajo nosilce usposabljanja, ustrezno usposobljenost, postopek pridobitve
usposobljenosti za opravljanje strokovnega dela v sportu, vodenje evidenc ter informacijsko
podporo za izvajanje programov usposabljanja za strokovno dele v sportu.

2. elen

V teh pravilih uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. strokovno delo v sportu - je vzgojno-izobrazevalno (pedagoske dejavnosti, neposredno

povezane 5 sportom) ali strokovno organizacijsko delo v sportu (sodnisko dele ter
dejavnosti, posredno povezane 5 sportom);

2. program usposabljanja - je program, ki opredeljuje pogoje, vsebine in postopke za
pridobitev strokovnega naziva, in je pripravljen v skladu z doloebami teh pravil;

3. usposabljanje - je sodelovanje v programu usposabljanja, kjer po uspesno opravljenem
izpitu in morebitnih drugih zahtevah programa udelezenec pridobi enega od nazivov 1., 2. ali
3. stopnje usposobljenosti;

4. teeaj - predstavlja zaokrozeno skupino predmetov v okviru sprejetega programa
usposabljanja in se lahko izvaja veekrat letno v enem ali vee delih;

5. vodja programa usposabljanja je fiziena oseba, ki usklajuje izvajanje programa
usposabljanja in ima najmanj VII. stopnjo izobrazbe sportne smeri;

6. predavatelj je fiziena oseba, ki izpolnjuje pogoje za predavanje posameznega ali vee
predmetov na teeaju usposbljanja;

7. kandidatje fiziena oseba, ki se prijavi na teeaj usposabljanja;
8. udelezenec je slusatelj teeaja usposabljanja;
9. strokovno usposobljeni delavec v sportu je fiziena oseba, ki je uspesno zakljueila teeaj in

pridobila naziv doloeene stopnje strokovne usposobljenosti;
10. stopnja strokovne usposobljenosti je 5 stevilko izrazen strokovni naziv, ki doloea pristojnosti

strokovno usposobljenega delavca za delo v sportu;
11. diploma je javna listina, ki jo udelezenec pridobi po uspesno opravljenem izpitu in morebitnih

drugih zahtevah programa in izkazuje naziv in stopnjo strokovne usposobljenosti;
12. spletna aplikacija SpaK je programsko orodje, ki je namenjeno podpori vodenja programov

usposabljanja, izpeljavi teeajev ter poroeanju;
13. evidenca usposobljenih strokovnih delavcev je evidenca vseh udelezencev teeajev

usposabljanja, ki so pridobili strokovni naziv;
14. nacionalna panozna sportna zveza je zveza drustev, registrirana v skladu z Zakonom 0

drustvih in velanjena v Olimpijski komite Siovenije - Zdruzenje sportnih zvez v skupino
nacionalnih panoznih sportnih zvez;

15. sportna panoga je kot taka opredeljena v pravilnikih mednarodnih sportnih federacij oziroma
nacionalnih panoznih sportnih zvez in ima pridobljeno soglasje Odbora za vrhunski sport
Olimpijskega komiteja Siovenije - Zdruzenja sportnih zvez.

3. elen

V pravilih uporabljeni izrazi strokovni delavec, predavatelj, kandidat, udelezenec, vodja programa
in drugi izrazi, zapisani v moski spolni slovnieni obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moske in
zenske.



II. del
NOSILCI PROGRAMOV USPOSABLJANJA

4. elen

Nosilci programov usposabljanja v posamezni sportni panogi na podroeju sporta otrok in
mladine, usmerjenih v vrhunski sport, kakovostnega sporta in vrhunskega sporta, so nacionalne
panozne sportne zveze.

Nosilec programov usposabljanja za posamezno sportno panogo iz prvega odstavka tega elena
je lahko samo eden, razen za primere iz 5. elena teh pravil.

V primerih, kjer nacionalne panozne sportne zveze ne predlozijo programov usposabljanja v
potrditev Strokovnemu svetu RS za sport (v nadaljevanju: strokovni svet) , lahko strokovni svet za
nosilca usposabljanja pooblasti Institut za sport pri Fakulteti za sport. V tem primeru programe
usposabljanja predlozi v potrditev Fakulteta za sport.

Pooblastilo velja, dokler nacionalna panozna sportna zveza ne predlozi programov usposabljanja
v potrditev strokovnemu svetu, najvee pa za dobo stirih let.

5. elen

Nosilec programov usposabljanja na podroeju strokovno-organizacijskega dela, sportne
rekreacije, interesne sportne vzgoje otrok in mladine in na podroeju sporta invalidov se doloei za
vsak posamezen program usposabljanja, pri eemer pa je za tiste programe usposabljanja na
podroeju strokovno-organizacijskega dela, ki se nanasajo na posamezno sportno panogo, lahko
nosilec samo eden, in sicer pristojna nacionalna panozna sportna zveza.

6. elen

Izvajalci programov usposabljanj so za podroeja, ki jih imajo opredeljene v potrjenih programih
uradnega studija, tudi Fakulteta za sport, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske
tehnologije, Pedagoska fakulteta v Ljubljani, Pedagoska fakulteta v Mariboru ter Pedagoska
fakulteta v Kopru.

Programi usposabljanj, navedeni v preJsnJem odstavku, morajo biti kolieinsko in kakovostno
primerljivi s programi pristojne nacionalne panozne sportne zveze, ki jih je predhodno potrdil
strokovni svet, udelezenci teh usposabljanj pa so lahko izkljueno studenti omenjenih
visokosolskih in univerzitetnih programov, ki morajo v casu studija pridobiti ustrezne kompetence
za strokovno delo v sportu.

III. del
STOPNJE USPOSABLJANJA

7. elen

Stopnje usposabljanja strokovnih delavcev v sportu, kompetence, strokovne naloge in delokrog,
so opredeljeni v prilogi 1 in so sestavni del teh pravil.

8. elen

Nosilec programov na 4. in 5. stopnji usposabljanja je ustrezna visokosolska institucija s svojimi
izobrazevalnimi programi. Za usposabljanja na 4. in 5. stopnji se ta pravila ne uporabljajo.

9. elen

Ustrezna usposobljenost za opravljanje nalog v sportu kot zasebni sportni delavec je
usposobljenost najmanj 2. stopnje.



IV. del
POTRJEVANJE PROGRAMOV USPOSABLJANJA

10. elen

Program usposabljanja pripravi nosilec usposabljanja.

Program usposabljanja mora vsebovati teoretieni in praktieni del ter naslednje obvezne
podatke:naziv programa:
1. naziv programa;
2. nosilca usposabljanja;
3. sportno panogo oziroma podroeje usposabljanja;
4. stopnjo usposabljanja;
5. ime in priimek vodje programa usposabljanja;
6. kompetence, ki jih pridobi usposobljeni delavec po koneanem usposabljanju;
7. predmetnik (z vsebinami in 5 predvidenim obsegom ur) in predavatelje usposabljanja
8. pogoje dokoneanja in pogoje napredovanja;
9. opis usposabljanja (namen in cilj usposabljanja);
10. navedba del, ki se jih opravlja 5 pridobljeno stopnjo usposobljenosti.

11. elen

Splosni del usposabljanja (za prve tri stopnje usposabljanja za vzgojno-izobrazevalno delo)
poteka obvezno na prvi stopnji usposabljanja in vsebuje naslednje strokovne vsebine, vsako v
obsegu najmanj 5 ur:
1. osnove pedagog ike in didaktike v sportu;
2. management v sportu z osnovami informatike in zakonodaje;
3. osnove sportne medicine in prva pomoe;
4. osnove razvojne psihologije in psihologije v sportu;
5. osnove teorije in metodike sportnega treniranja.

Vsi programi usposabljanja, ki usposabljajo strokovne delavce za izvajanje vsebin v naravnem
okolju, morajo vsebovati tudi okoljevarstvene in naravovarstvene vsebine v obsegu najmanj 5 ur.
Vsi programi usposabljanja, ki usposabljajo strokovne delavce za izvajanje vsebin v, na ali ob
vodi, morajo vsebovati tudi najmanj 10 ur vsebin 5 podroeja temeljnih postopkov ozivljanja in
najmanj 5 ur z drugimi vsebinami resevanja iz vode.

Splosne vsebine usposabljanja so obvezne na 1. stopnji usposabljanja, v primeru neposrednega
prehoda na 2. stopnjo oz. pri programih usposabljanja, ki nimajo 1. stopnje usposabljanja, so
obvezne tudi na 2. stopnji usposabljanja.

Vsebine splosnega dela usposabljanja se lahko nadgradijo tudi na drugi in tretji stopnji
usposobljenosti.

12. elen

Komisija strokovnega sveta za usposabljanje, spopolnjevanje in izobrazevanje pred obravnavo
posameznega programa usposabljanja na seji strokovnega sveta preveri ali je program
pripravljen v skladu z 10. in 11. elenom teh pravil.

13. elen

Veljavnost programa usposabljanja je stiri leta od potrditve na Strokovnem svetu RS za sport, ee
5 temi pravili ni doloeeno drugaee. Po preteku stirih let mora nosilec posamezni program
ponovno predloziti v potrditev.

Ce se v tem casu program vsebinsko bistveno spremeni ali strokovni svet postavi nove zahteve
za oblikovanje programov, ga mora nosilec predloziti v ponovno potrditev strokovnemu svetu.



14. elen

Predavatelj, ki je nosilec posameznega predmeta, ima najmanj VII. stopnjo izobrazbe,
kompetence za podajanje doloeene snovi in izpolnjuje pogoje, ki jih predpise vodja programa
usposabljanja.

Predavatelji, ki niso nosilci posameznega predmeta, so lahko tudi osebe z nizjo izobrazbo in z
doloeenimi izkusnjami ter znanji s posameznega podroeja. Te predavatelje lahko k sodelovanju
pri usposabljanju povabi vodja usposabljanja na predlog predavatelja, ki je nosilec posameznega
predmeta. To ne velja za predavatelje vsebin iz 11. elena teh pravil.

Ce nosilec programov usposabljanja v svojih veljavnih programih usposabljanja spremeni vodjo
programa usposabljanja ali predavatelja, ki je nosilec posameznega predmeta v programu
usposabljanja, je dolzan tako spremenjen program usposabljanja posredovati v potrditev
strokovnemu svetu. Ce pa nosilec programov usposabljanja v svojih veljavnih programih
usposabljanja spremeni predavatelja, ki ni nosilec posameznega predmeta v programu
usposabljanja, tako spremenjenega programa usposabljanja ni dolzan posredovati v potrditev
strokovnemu svetu, vendar morata z novim predavateljem soglasati tako vodja programa
usposabljanja kot predavatelj, ki je nosilec posameznega predmeta v programu usposabljanja.

V.del
IZVAJANJE PROGRAMA USPOSABLJANJA

15. elen

Izvajalec programa usposabljanja je nosilec ali od nosilca pooblaseena organizacija.

Nosilec lahko za izvajanje programov usposabljanja pooblasti Ie organizacijo, ki ima v svojem
temeljnem aktu predvideno izvajanje dejavnosti usposabljanja.

Nosilec lahko pooblasti izbranega izvajalca za izvajanje programa usposabljanja najdalj za cas
veljavnosti programa usposabljanja.

Nosilec z izbranim izvajalcem sklene pogodbo, s katero se uredijo medsebojna razmerja.

16. elen

Nosilci in izvajalci programov usposabljanj so dolzni v postopku usposabljanja uporabljati spletno
aplikacijo SpaK. Dostop in pravice za uporabo spletne aplikacije SpaK omogoea Zavod za sport
Republike Siovenije Planica.

17. elen

Izvajalec usposabljanja je dolzan:
1. razpisati usposabljanje takrat, ko nosilec javi potrebo po kadrih;
2. zagotoviti ustrezne predavatelje;
3. zagotoviti ustrezne tehniene in uene pripomoeke ter gradivo;
4. zagotoviti ustrezne prostore in opremo za teoretieno in praktieno izvedbo programov

usposabljanja;
5. zagotoviti seznam izpitnih vprasanj za preverjanje znanja glede na strokovne vsebine.

18. elen

Izvajanje programa usposabljanja se zaene z razpisom teeajev.

Razpis teeajev usposabljanja je javen in mora biti objavljen na spletni strani nosilca oziroma
izvajalca programa.



Razpis posameznega teeaja mora vsebovati naslednje obvezne podatke:
1. naziv teeaja;
2. ime in priimek vodje programa usposabljanja;
3. stopnja usposabljanja;
4. datum in kraj izvedbe teeaja;
5. pogoji za udelezbo na teeaju in navedba dokazil, s katerimi kandidat dokazuje izpolnjevanje

pogojev;
6. predmetnik in predavatelje;
7. cena teeaja;
8. rok plaeila;
9. opis teeaja (obsega namen in cilj programa usposabljanja, pridobljene kompetence).

19. elen

Izvajalec zainteresirano javnost 0 razpisanih teeajih obvesti z objavo obvestila na uradni spletni
strani) najmanj 30 dni pred zaeetkom teeaja usposabljanja.

Obvestilo 0 razpisanem teeaju mora vsebovati obvezne podatke 0 programu in teeaju
usposabljanja.

20. elen

Ceno usposabljanja doloei nosilec programa. Cena vsebuje udelezbo na teeaju usposabljanja,
gradivo in enkratno opravljanje izpita.

Ce je izvajanje programa usposabljanja sofinancirano iz javnih sredstev ministrstva, pristojnega
za sport ali Fundacije za financiranje sportnih organizacij v Republiki Sioveniji, mora izvajalec
usposabljanja ob zakljueku teeaja v spletni aplikaciji SpaK izdelati finaneno poroeilo izvedenega
teeaja.

21. elen

Na posamezen teeaj se kandidati prijavijo pisno pri izvajalcu progama usposabljanja s prijavnico
(priloga 2), ki je sestavni del teh pravil, in prilozijo vsa zahtevana dokazila 0 izpolnjevanju
pogojev, ki so navedeni v obvestilu 0 razpisanem teeaju.

Nepopolno prijavo mora kandidat v roku 5 dni dopolniti, v nasprotnem primeru se steje, da
prijave ni bilo.

V primeru, da je kandidat ze vpisan v register usposobljenih strokovnih delavcev in izpolnjuje
pogoje za prijavo na teeaj, se lahko na teeaj prijavi prek elektronske prijave spletne aplikacije
SpaK.

22. elen

Izvajalec usposabljanja mora voditi dnevnik usposabljanja (priloga 3), ki obsega splosne podatke
o teeaju usposabljanja, udelezencih usposabljanja, podatke 0 opravljanju izpitov ter osebni list
predavatelja.

Vsak udelezenec usposabljanja mora imeti osebno mapo (priloga 4), ki obsega splosne podatke
o teeaju usposabljanja, osebni list udelezenca usposabljanja ter zapisnik 0 opravljanju izpita.

VI. del
NACIN PREVERJANJA IN IZKAZOVANJE USPOSOBLJENOSTI

23. elen

Po zakljueenem teeaju udelezenec opravlja izpit.



Razpisejo se najmanj 3 izpitni roki.

Izpitno komisijo imenuje nosilec programa usposabljanja za vsak rok posebej in jo sestavlja eden
od predavateljev, ki je predaval na usposabljanju. Pri tretjem opravljanju izpita se imenuje izpitna
komisija, ki ima predsednika in dva elana.

Izpit se ocenjuje kot »opravil« ali »ni opravil«. Kandidati morajo usposabljanje zakljueiti
najkasneje v roku 3 let od zakljueka predavanj, posamezen izpit pa lahko opravljajo najvee
trikrat. Ce kandidat v roku ne zakljuei zahtevane obveznosti, se mora ponovno udeleziti
usposabljanja.

Pri opravljanju izpita mora komisija voditi zapisnik. Zapisnik mora vsebovati: zaporedno stevilko,
ime in priimek kandidata, datum in kraj rojstva, naslov stalnega oziroma zaeasnega prebivalisea,
stopnjo in vrsto izobrazbe, vrsto usposabljanja, datum opravljanja izpita in oceno.

24. elen

Za uspesno zakljueeno usposabljanje vsak udelezenec prejme diplomo. Izda jo nosilec
usposabljanja skupaj z izvajalcem. Diploma je javna listina, izdana na enotnem obrazcu Zavoda
za sport Republike Siovenije Planica. Diploma ima obliko, kakor je navedeno v prilogi 5, in je
sestavni del teh pravil. Diploma se tiska na enotne obrazce s pomoejo spletne aplikacije SpaK.

Diploma vsebuje: navedbo oziroma logotip nosilca in izvajalce programa usposabljanja, naziv
dokumenta »Diploma«, stevilko diplome, ime in priimek udelezenca usposabljanja, datum in kraj
njegovega rojstva, naziv usposobljenosti, stopnjo usposobljenosti, kraj in datum pridobitve
usposobljenosti, podpis in zig nosilca programa usposabljanja ter podpis in zig izvajalca
programa usposabljanja.

Vsaka diploma je evidentirana v registru usposobljenih strokovnih delavcev.

25. elen

v tujini pridobljeno sprieevalo 0 usposobljenosti v skladu z veljavnimi potrjenimi programi
usposabljanja prizna pristojni nosilec usposabljanja.

Osebo, ki je pridobila strokovno usposobljenost v tujini, vpise v register usposobljenih strokovnih
delavcev nosilec, ki je pristojen za tovrstno usposabljanje.

VII. del
EVIDENCE

26. elen

Evidence s podroeja strokovnega usposabljanja se vodijo s pomoejo spletne aplikacije SpaK.

1. Strokovni svet vodi:
• javno evidenco 0 veljavnih programih usposabljanja, ki vsebuje naslednje podatke:

- nosilec programa usposabljanja;
- sportno panogo;
- naziv pridobljene usposobljenosti;
- stopnja usposobljenosti;
- datum potrditve programa.

2. Nosilec programa usposabljanja vodi:
• evidenco izvajalcev teeajev usposabljanj, ki vsebuje naslednje podatke:

- ime in sedez izvajalca;
- ime in priimek odgovorne osebe izvajalca;
- ime in priimek vodje programa usposabljanja;



- cas trajanja pooblastila za izvajanje programov usposabljanja;
- sportno panogo.

• evidenco 0 razpisanih tecajih, ki vsebuje naslednje podatke:
- izvajalec programa usposabljanja;

naziv tecaja;
stopnja usposabljanja;
datum in kraj izvedbe tecaja;
cena tecaja;
stevilo udelezencev.

• evidenco 0 razpisanih izpitih, ki vsebuje naslednje podatke:
- izvajalec programa usposabljanja;

naziv pridobljene usposobljenosti;
stopnja usposobljenosti;
datum izpita;
kraj in cas izpita;
stevilo oseb, ki so opravljale izpit;
stevilo oseb, ki so uspesno opravile izpit;

3. lavod za sport Republike Siovenije Planica vodi:
• evidenco usposobljenih strokovnihdelavcev v sportu, ki vsebuje naslednje podatke:

- ime in priimek;
spol;
rojstne podatke (datum in kraj rojstva);
prebivalisce;
naziv strokovne usposobljenosti;
stopnjo strokovne usposobljenosti;
sportno panogo;
datum pridobitve strokovne usposobljenosti.

Osebni podatki v evidencah se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za potrebe
posameznega nosilca usposabljanja, izvajalca tega usposabljanja, strokovnega sveta,
Olimpijskega komiteja Siovenije-ldruzenja sportnih zvez, ministrstva, pristojnega za sport, ter
inspektorata pristojnega za sport.

VIII. del
LETNO POROCANJE 0 IZVAJANJU PROGRAMOV USPOSABLJANJA

27. clen

lavod za sport Republike Siovenije Planica vsako leto poda enotno letno porocilo. Vsebovati
mora najmanj podatke 0 stevilu usposabljanj po posameznih sportnih panogah in posameznih
stopnjah, 0 stevilu udelezencev ter 0 stevilu usposobljenih.

IX. del
INSPEKCIJSKI NADZOR

28. clen

Inspektor pristojen za sport v okviru opravljanja nadzora nad izpolnjevanjem pogojev za
opravljanje nalog v sportu nacionalnega pomena opravlja nadzor nad izvajanjem programov
usposabljanja v skladu s temi pravili.

Nosilci in izvajalci usposabljanj so dolzni izvajati programe usposabljanja v skladu s temi pravili.
V nasprotnem primeru lahko strokovni svet odvzame nosilstvo za izvajanje programa
usposabljanja.



X.del
PREHODNE DOLOCBE

29. clen

Z dnem uveljavitve teh pravil prenehajo veljati Pravila 0 usposabljanju strokovnih delavcev v
sportu, ki jih je sprejel strokovni svet 27. 10. 2004 in so pricela veljati 1. 12. 2004.

30. clen

Vsi, ki so pridobili doloceno usposobljenost pred letom 2000 in so nosilci veljavnih potrjenih
programov tako usposobljenost priznali za ustrezno, se lahko vpisejo v register usposobljenih
strokovnih delavcev.

Vsi, ki so do uveljavitve teh pravil ze pridobili doloceno usposobljenost v skladu s potrjenimi
programi in se niso vpisani v registru usposobljenih strokovnih delavcev, se lahko vpisejo v
register usposobljenih strokovnih delavcev.

Na podlagi vpisa v register osebam iz prvega in drugega odstavka tega clena nosilec programa
usposabljanja lahko izda diploma v skladu s temi pravili.

31. clen

Diplome, izdane po uveljavitvi pravil, ki niso izdane v skladu z dolocbami teh pravil, niso ustrezno
potrdilo 0 usposobljenosti.

Programi usposabljanja, ki po uveljavitvi pravil niso izvedeni v skladu s temi pravili, ne
zagotavljajo ustrezne usposobljenosti za strokovno delo v sportu.

32. clen

Vprasanja, ki se nanasajo na usposabljanje strokovnih delavcev v sportu in ki niso urejena s temi
pravili, se urejajo s sklepi strokovnega sveta v skladu z njegovim poslovnikom.

33. clen

Ta pravila zacnejo veljati 13. 12.2013.

Stevilka: 013-112/2013-12-176-177
Datum sprejetja: 19. 11. 2013
Datum veljave: 13. 12.2013

B jan Rotovnik
Predsednik Strokovnega veta Republike Siovenije za sport

-



PRILOGA 1
Stopnje usposabljanja za vzgojno-izobrazevalno delo strokovnih delavcev v sportu

Stopnie 1. stopnja* 2. stopnja 3.stopnja
Oblika studija Teeai Teeai Teeaj
$tevilo ur 40-120 min. 130** min 300***
Pogoji za vkljueitev v program Polnoletnost, najmanj Polnoletnost, najmanj Polnoletnost, najmanj

koneana 3 letna koneana 3 letna poklicna koneana 3 letna poklicna
poklicna sola sola, 4 leta tekmovalnih sola, 2 leti sportno

izkusenj in I ali 1 leto pedagoskih izkusenj
sportno pedagoskih
izkuseni

Obveznosti Izpiti Izpiti, seminarska izpiti, praksa, seminarska

Naziv Strokovni delavec 1**** Strokovni delavec 2**** Strokovni delavec 3****

NALOGE/KOMPETENCE
Naertovanje in nadzor + +
procesa vadbe (tudi ueenja) in
treniranja (tudi rekreativnega)
Izvajanje procesa vadbe (tudi + + +
ueenja) in treniranja (tudi
rekreativnega)
Priprava na tekmo (Iahko tudi (+) (+) +
rekreativno) in vodenje
tekmovalcev ali mostva na
tekmi - tekmovanju (Iahko
tudi samo svetovanje( (Iahko
tudi na rekreativni prireditvi)
Koordiniranje strokovnih +
sodelavcev
Iskanje talentov in razvoj + +
metod niihovega iskania
Razvoj novih metod in
strategij procesa vadbe (tudi
ueenia)~in trenirania
Svetovanje (+)
Sodelovanje pri izobrazevanju + +
in I ali usposablianiu
Predavanje na teeajih in + +
seminarjih strokovnega
usposabljanja (analiza potreb,
priprava programov, izdelava
tehniene dokumenatciie)
Raziskovanje in vkljueevanje
izsledkov raziskav v proces
ueenia in trenirania
Upravljanje (priprava, +
organiziranje, vodenje in
promociia sportne deiavnosti)
Samoizobrazevanje + + +

Strokovni delavec lahko Strokovni delavec Odgovoren je za vse
sodeluje kot pomoenik sodeluje pri ueitelju ali kakovostne in starostne
strokovnih delavcev trenerju kakovostnih ravni sportne prakse kot

DELOKROG visjih stopenj sportnikov ali mostev vodja in organizator
usposobljenosti vseh starostnih kategorij sportne prakse

oz. sportnih rekreativcev
vseh starosti

Pod nadzorom Sodeluje pri iskanju Sodeluje pri iskanju
strokovnih delavcev talentov, odgovoren je za talentov, odgovoren ie za



visjih stopenj ueenje in treniranje (za treniranje sportnikov in za
usposobljenosti in njihovo vodenje na njihovo vodenje na
izobrazenosti je tekmah) tekmah
odgovoren za vadbo -
to je ueenje in treniranje
(in za njihovo vodenje
na tekmah)

Lahko tudi samostojno Sodeluje v izobrazevanju
uei in trenira sportnike ali in usposabljanju, vodi
mostva vseh starostnih teeaje 1. in 2. stopnje
kategorij oz. sportne usposabljanja
rekreativce vseh starosti

Lahko sodeluje pri
usposabljanju in
izobrazevanju strokovnih
delavcev v sportu, lahko
vodi teeaje 1. stopnje
usposabliania

* Prva stopnja se lahko izpelje v dveh ravneh, vendar mora prva raven vkljueevati vse obvezne vsebine
v predpisanem obsegu ur. Vkljueitev v prvo raven prve stopnje je starost najmanj 16 let, nazivu se
doda se beseda pripravnik. Usposobljeni strokovni delavec lahko dela Ie kot pomoenik in pod
mentorstvom strokovnega delavca z drugo stopnjo usposobljenosti, ki tudi odgovarja za varnost pri
izpeljavi vadbe.

** V obsegu ur 2. stopnje se upostevajo ure 1. stopnje, ee ta obstaja in so jo slusatelji uspesno
zakljueili.

*** V obsegu ur 3. stopnje se upostevajo ure 1. in 2. stopnje, ee ti obstajata in so jih slusatelji uspesno
zakljueili.

**** Strokovni delavec in opredelitev stopnje je samo prvi del naziva, drugi del je odvisen od zahtev
posameznega sporta, kar je pogojeno z mednarodnimi zahtevami oz. pojavno obliko sporta, npr.
sportno rekreacijo.



PRILOGA2

GLAVI / LOGOTIPA NOSILCA IN IZVAJALCA USPOSABLJANJA

NA
PRIJAVNICA
USPOSABLJANJE

Prijavljam se za strokovno usposabljanje:

za naziv:

Datum teeaja:

Kraj teeaja:

C 1. stopnja C 2. stopnja C 3. stopnja

OSEBNI LIST UDELEZENCA
USPOSABLJANJA

Podatki 0 kandidatu

IME:

PRIIMEK:

SPOL: eM Cz
NASLOV STALNEGA BIVALISCA:
POSTNA STEVILKA IN KRAJ: I
DATUM ROJSTVA:

KRAJ ROJSTVA:
TELEFON ali GSM:
E-POSTA:

STOPNJA IZOBRAZBE: (ustrezno oznaci)

Oznaci Stopnja Po dosedanjih programih: Po novih bolonjskih programih ISCED

r. II. osnovna sola 2

C III. nizje poklicno izobraZevanje (2 letno)

C IV. srednje poklicno izobraZevanje (3 letno) 3

r. v. gimnazijsko, srednje poklicno -tehnisko izobraZevanje,
srednje tehnisko oz. drugo strokovno izobraZevanje

C VIII.
visjesolski program (do 1994), visjesolski strokovni
program

r: VII2.
specializacija po visjesolskem programu, visokosolski visokosolski strokovni in

5strokovni programi univerzitetni program (I. bol. st)

e- VIl.
specializacija po visokosolskem strokovnem programu,

magisterij stroke (2. bol. st.)univerzitetni program

r. VIIIIl. specializacija po univerzitetnem programu, magisterij
znanosti

6r: VIIII2. doktorat znanosti doktorat znanosti (3. bol. st.)



IPoklic:
STATUS NA TRGU DELA: (ustrezno oznaci)

C zaposlen v delovnem razmerju

C samozaposlen

C brezposelna oseba

r: neaktiven, se izobrazujem oz. usposabljam (dijaki, studentje)

r: upokojenec

SPORTNA PANOGA oz. PODROCJE
SPORTA:

KATEGORIZIRAN SPORTNIK: C DA r: NE

NAJVISJI DOSEZEN STATUS (razred C mladinski C perspektivni o ddavni

kategorizacije ): C mednarodni o svetovni

TEKMOVAlNE IZKUSNJE:

SPORTNO PEDAGOSKE IZKUSNJE:
ZE PRIDOBUENA
USPOSOBUENOST:
CLAN DRUSTVA:

Podatki 0placniku stroskov usposabljanja:

SAMOPLACNIK: C DA 0 NE

Podatke v nadaljevanju izpolnite Ie, le je plalnik druga oseba

NAZIV liME:
SEDEZI NASlOV:
POSTNA STEVllKA IN KRAJ: I
DAVCNI ZAVEZANEC: CDA CNE

DAVCNA STEVllKA:
TElEFON:
E-POSTA:

DATUM PRIJAVE:

Kandidat s svojim podpisom jam~i za verodostojnost podatkov in dovoljnje uporabo, hrambo in posredovanje podatkov s tega
obrazca za potrebe nosHca usposabljanja, izvajalca tega usposabljanja, Strokovnega sveta Republike Siovenije za ~port,
Olimpijskega komiteja Slovenije - Zdruzenja ~portnih zvez ter ministrstva, pristojnega za ~port. Podatke s tega obrazca s pomo~jo
spletne aplikacije SPAK upravlja Zavod za ~port Republike Siovenije Planica - Sportno informacijski center.

PODPIS KANDIDAT A: PODPIS (IN ZIG) PLACNIKA:



PRILOGA3

DNEVNIK USPOSABLJANJA
v

ZA STROKOVNO DELO V SPORTU



UDELEZENCIUSPOSABLJANJA
'j I' .' ;;:j~10~., ',1i~•. J'!"S~'~_<i:

ZA:P:1 I; IN PRIIMEK DA1IU J
v'< ' ;~g~) \'RO' ': ........ PREjriMirns~~ST. '.



Usposabljanje za:

za naziv:
(za strakavna dela v
spartu)
Datum
usposabljanja:
Kraj
usposabljanja:
Vodja
usposabljanja
Skupno trajanje
aktivnosti (st. ur):

PODATKI 0 USPOSABLJANJU

C 1. stopnja (: 2. stopnja C 3. stopnja

PREDMET PREDAVATEU ST.UR OPOMBA



OSEBNI LIST PREDA VATELJA

IME IN PRIIMEK:

NASLOV STALNEGA BIVALISCA:

POSTNA STEVILKA in POSTA I
TELEFON ALI GSM:

E-POSTA:

DATUM ROJSTVA:

KRAJ ROJSTVA:

STOPNJAIZOBRAZBE:~sue~oo~aclj

Oznal'i Stopnja Po dosedanjih programih: Po novih bolonjskih programih ISeED

C V.
gimnazijsko, srednje poklicno -tehni~ko izobrazevanje, 3srednje tehni~ko oz. drugo strokovno izobrazevanje

C VI/I.
vi~je~olski program (do 1994), vi~je~olski strokovni
program

C VI/2.
specializacija po vi~je~olskem programu, visoko~olski visoko~olski strokovni in

5strokovni programi univerzitetni program (1. bol. st)

C VII.
specializacija po visoko~olskem strokovnem programu,

magisterij stroke (2. bol. s1.)
univerzitetni program

C VIII/I.
specializacija po univerzitetnem programu, magisterij
znanosti 6

C V1I1/2. doktorat znanosti doktorat znanosti (3. bol. s1.)

SMER:

POKLlC:

USPOSOBUENOST NA PODROCJU SPORTA
(strokovni naziv):

DAVCNI ZAVEZANEC: CDA CNE

DAVCNA STEVILKA: I
DAVCNA IZPOSTAVA:

STEVILKA OSEBNEGA RACUNA: 51 I I I I I
*(tuj predavatelj): IBAN, SWIFT KODA:

Sodelovanje pri izvedbi strokovnega usposabljanja:

za naziv:

Predavatelj za
predmet/vsebino:

€, 1. stopnja C 2. stopnja C 3. stopnja

Podpis predavatelja: _



LISTA PRISOTNOSTI

Program usposabljanja za naziv:

Datum teeaja:

Kraj teeaja:
Skupno trajanje izobrazevalne
aktivnosti (stevilo ur):
Datum (Iista prisotnosti se spremlja
za vsak dan posebej):
Stevilo ur dnevnih izobrazevalnih
aktivnosti (na datum iz prejsnje
vrstice):
Gradivo za udelezence:

I. LISTA UDELEZENCEV / SLUSATELJEV

Zap.
Priimek Ime Podpis

Prejem grad iva
st. (pod pis)
1
2

3
4

5
6

II. LISTA PREDAVATELJEV

Zap. Stevilo ur
st. Ime in Priimek izobrazevalnih Pod pis

aktivnosti
1
2
3
4

v ,dne _ Ime in priimek vodje programa:
Podpis: _



PRILOGA4

v

OSEBNA MAPA UDELEZENCA
USPOSABLJANJA ZA STROKOVNO

v

DELO V SPORTU

Ime in priimek
udelezenca
usposabljanja:

Usposabljanje za naziv:

Stevilka diplome:

Kraj, datum:



ZAPISNIK 0 OPRAVLJANJU IZPITNIH OBVEZNOSTI

Ime in priimek:

Usposabljanje za naziv:

Datum:

IZPITNA OBVEZNOST1 OCENA2 DATUM
KRAJ IZPITA

PODPIS
IZPITA IZPRASEVALCA

Opomba

1 V kolumno vpisite vse obveznosti navedene v pogojih za dokoncanje usposabljanja - tudi odstotek udelezbe,
seminarska naloga, pedagoska praksa oz. pripravnistvo ter druge obveznosti iz programa.
2 Deena: opravil/ni opravil.



ZAPISNIK 0 USPOSABLJANJU

Kandidat JE OPRAVIL3 vse izpitne obveznosti dne/l
usposobljenost za delo v sportu.

in si pridobil

3 Kot izpitne obvemosti se steje tudi seminarska naloga in obvema praksa / pripravnistvo



PRILOGA5

REPUBLIKA SLOVENIJA

GLA VI / LOGOTIP A NOSILCA IN IZV AJALCA PROGRAMA USPOSABLJANJA

DIPLOMA
o USPOSOBLJENOSTI

ZA STROKOVNO DELO VSPORTU

ime in priimek

datum in kraj rojstva

naziv usposobljenosti

stopnja usposobljenosti

kraj in datum pridobitve usposobljenosti

stevilka diplome

podpis pooblascene osebe
nosilca usposabljanja

(zig)

podpis pooblascene osebe
izvajalca usposabljanja

(zig)

Diploma se izdaja na podlagi 30. elena Zakona 0 sportu (Ur.l.RS, st 22/1998), 24. elena Pravil 0 usposabljanju strokovnih delavcev v
sportu, ki jih je na 12. seji, dne 19.11.2013, sprejel Strokovni svet Republike Slovenije za sport in programa usposabljanja za strokovno
delo v sportu, ki gaje potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za sport, dne _


