
                                                                                                        
 

 

PRAVILNIK 
O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU 

STROKOVNIH KADROV 
ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE 

 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 
1. člen 

(pojem) 
 

Pravilnik o usposabljanju in licenciranju strokovnih kadrov Odbojkarske zveze Slovenije (v nadaljevanju: OZS) 
ureja področje strokovnega usposabljanja športnih delavcev v okviru OZS in njihovo licenciranje. 
 

2. člen 
(nevtralna slovnična oblika) 

 
V pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo 
enakovredno za oba spola. 

 
3. člen 

(pomen izrazov) 
 
Strokovno usposobljeni delavec v okviru OZS ima naziv določene stopnje strokovne usposobljenosti, ki si ga je 
pridobil po uspešno končanem programu usposabljanja OZS, v okviru usposabljanja amaterskega športnega 
kadra. 
 
Strokovni delavec v športu je tisti, ki opravlja v športu vzgojno - izobraževalno in strokovno - organizacijsko 
delo. Strokovni delavec v športu mora imeti ustrezno strokovno izobrazbo oziroma ustrezno usposobljenost 
(Zakon o športu, 26. člen). 
 
Programi usposabljanja OZS so programi, ki opredeljujejo pogoje, vsebino in postopke za pridobitev 
strokovnega naziva. Programi so potrjeni s strani Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport (v 
nadaljevanju: SS RS za šport). 
 
Ustrezna strokovna izobrazba - diplomanti visokošolskega ali univerzitetnega programa ustrezne športne 
smeri.  
 
Ustrezna usposobljenost - oseba, ki je sodelovala v programu usposabljanja OZS, pridobi po uspešno 
opravljenem izpitu ustrezno usposobljenost in enega od nazivov 1., 2. ali 3. stopnje usposobljenosti, skladno s 
programi usposabljanja OZS.  
 
Stopnja strokovne usposobljenosti je s številko izražen strokovni naziv, ki pove, kakšne so pristojnosti 
strokovno usposobljenega delavca za delo v športu. Najvišja stopnja strokovne usposobljenosti je 3. stopnja.  
 
Spletna aplikacija ŠpaK je programsko orodje, ki je namenjeno podpori vodenja programa usposabljanja, 
izpeljavi tečajev ter poročanju. 
 
Diploma je javna listina, ki jo udeleženec pridobi po uspešno opravljenem izpitu in izkazuje naziv in stopnjo 
strokovne usposobljenosti. 
 
Pravico do licence pridobi vsak, ki je izpolnil s tem pravilnikom zahtevane pogoje za pridobitev te pravice. Vse 
imetnike pravice do licence Društvo odbojkarskih trenerjev Slovenije (v nadaljevanju DOTS) predlaga OKS za 
podelitev licence, v kolikor licence ne podeli sam DOTS. 



                                                                                                        
 
 

II. USPOSABLJANJE 
 

A. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

4. člen 
(področje usposabljanja) 

 
OZS je nosilka usposabljanja strokovnih delavcev na področju odbojke v Sloveniji. OZS je pravico usposabljanja 
strokovnih delavcev v odbojki prenesla na DOTS.  

 
5. člen 

(vodja usposabljanja) 
 

DOTS v soglasju z OZS določi vodjo usposabljanja, ki skrbi za organizacijsko-izvedbeno plat izobraževanja 
strokovnih delavcev v odbojki.  
 

6. člen 
(koordinator usposabljanja) 

 
Koordinator usposabljanja vodi celoten postopek usposabljanja, skladno s Pravili o usposabljanju strokovnih 
delavcev v športu in tem pravilnikom. Najkasneje v desetih dneh po končanem usposabljanju mora koordinator 
usposabljanja oddati pisarni OZS vsebinsko in finančno poročilo o usposabljanju. 
Vsebinsko poročilo mora vsebovati končni seznam udeležencev usposabljanja, predavatelje, njihove teme in 
ure izvedenih predavanj ter v primeru amaterskega usposabljanja športnega kadra tudi druge dokumente, 
skladno s Pravili o usposabljanju strokovnih delavcev v športu. 
Finančno poročilo mora vsebovati dejanske materialne stroške usposabljanja, ki temeljijo na izstavljenih 
fakturah, honorarje, ki so izračunani skladno z Nadomestili za opravljeno delo strokovnih delavcev na OZS, ter 
režijske stroške pisarne OZS, ki so 20% ustvarjenega prihodka usposabljanja. 
 

7. člen 
(kotizacija za usposabljanje) 

 
Kotizacija za usposabljanje predstavlja ceno usposabljanja (v nadaljevanju: kotizacija), ki jo določi nosilec 
programa, razen v primeru 8. člena tega pravilnika, ko lahko višino kotizacije določi izvajalec usposabljanja. 
V kotizacijo je vključeno: 
udeležba na tečaju, 
gradivo, 
enkratno opravljanje izpita in 
izdaja diplome ali potrdila. 
 
Za vsako nadaljnje opravljanje izpitov (več kot en izpit) udeleženec opravljanje izpita plača znesek po veljavnem 
ceniku, ki ga sprejme UO DOTS.  
Izdaja duplikata diplome o strokovni usposobljenosti znaša 15 € bruto.  
 

8. člen 
(prenos usposabljanja) 

 
DOTS v soglasju z OZS lahko pravico do izvedbe določenega usposabljanja prenese na drugega izvajalca, ki mora 
spoštovati programe usposabljanja DOTS, Pravila o usposabljanju strokovnih delavcev v športu in določila tega 
pravilnika. 
DOTS v soglasju z OZS (kot naročnik) in izvajalec usposabljanja uredita medsebojne pravice in dolžnosti s 
pogodbo najkasneje en (1) mesec pred začetkom usposabljanja.  

 

 

 

 



                                                                                                        
B. USPOSABLJANJE ZA  NAZIV TRENER MLADIH, VADITELJ ODBOJKE, TRENER ODBOJKE IN TRENER I 

RAZREDA 
 

9. člen 
(osnova za izvajanje usposabljanja) 

 
OZS vodi usposabljanje skladno s programi usposabljanja OZS in Pravili o usposabljanju strokovnih delavcev v 
športu, ki jih je sprejel SS RS za šport. 

 
10. člen 

(nosilka usposabljanja) 
 

OZS je, na osnovi potrjenih programov usposabljanja s strani SS RS za šport, v Sloveniji nosilka usposabljanj za 
odbojko. OZS je nosilka programov usposabljanja za 1., 2. in 3. stopnjo. 
 

11. člen 
(prva stopnja usposabljanja) 

 
Pogoji za vključitev v prvo stopnjo usposabljanja so: 

18 let in 
končana najmanj 3-letna poklicna šola. 

 
Strokovni delavec v športu lahko po končani prvi stopnji usposobljenosti sodeluje kot pomočnik strokovnih 
delavcev višjih stopenj usposobljenosti. 
 
Če želi usposobljeni strokovni delavec v športu I. stopnje delati v vrhunskem športu, mora po izpolnitvi pogojev, 
navedenih v programu usposabljanja OZS, nadaljevati usposabljanje na II. stopnji. 

 
12. člen 

(druga stopnja usposabljanja) 
 

Pogoji za vključitev v drugo stopnjo usposabljanja so: 
opravljena prva stopnja usposabljanja, 
polnoletnost, 
končana najmanj 3-letna poklicna šola in 
dve leti vadbenih ali pedagoških izkušenj. 

 
Strokovni delavec v športu lahko po končani drugi stopnji usposobljenosti sodeluje pri učitelju ali trenerju 
kakovostnih športnikov ali moštev vseh starostnih kategorij oziroma športnih rekreativcev vseh starosti. 

 
13. člen 

(tretja stopnja usposabljanja) 
 

Pogoji za vključitev v tretjo stopnjo usposabljanja so: 
opravljena druga stopnja usposabljanja, 
polnoletnost in 

končana najmanj 3-letna poklicna šola. 
 

Strokovni delavec v športu je po končani tretji stopnji usposobljenosti odgovoren za vse kakovostne in 
starostne ravni športne prakse kot vodja in organizator športne prakse. Skrbi za izvedbo in načrtovanje šolske 
prakse. 

 
14. člen 

(nazivi usposobljenosti) 
 

Skladno s programom in stopnjo usposabljanja strokovnih delavcev v ODBOJKI strokovno usposobljeni delavec 
pridobi na I. stopnji naziv VADITELJ ODBOJKE, na II. stopnji naziv VADITELJ ODBOJKE (2. stopnja) in TRENER 
ODBOJKE in na III. stopnji naziv TRENER ODBOJKE I RAZREDA. 

 
 



                                                                                                        
 

15. člen 
(priznana stopnja usposobljenosti) 

 
Kandidatu ustrezne strokovne visokošolske ali univerzitetne smeri se lahko, skladno s programi usposabljanja 
DOTS, prizna določena stopnja usposobljenosti. 
Usposobljenost mu prizna DOTS na osnovi pisne prošnje in priloženega potrjenega dokazila o opravljeni 
strokovni usposobljenosti. Dokazilo mora vsebovati predmetnik, število ur posameznega predmeta.  
Kandidatu se za dodeljeno usposobljenost izda diploma, za katero plača 15,00 € bruto. 
 

16. člen 
(dodelitev usposobljenosti) 

 
Kandidatu iz tujine se lahko dodeli strokovna usposobljenost v celoti ali le delno na osnovi izobrazbe 
pridobljene v državi iz katere prihaja. Kandidat mora predložiti potrjeno dokazilo o ustrezni strokovni 
usposobljenosti skupaj s prošnjo za priznanje  usposobljenosti. Dokazilo mora vsebovati predmetnik, število ur 
posameznega predmeta in oceno posameznega predmeta.  
 
O primernosti kandidatove usposobljenosti odloča komisiji, ki jo je imenoval UO DOTS. 
  
Stroški dela komisije, skupaj z drugimi stroški zanašajo 350 eur /neto in se prosilcu zaračunajo samo v primeru 
dodelitve usposobljenosti. 
 

17. člen 
(Špak) 

 
Spletno aplikacijo ŠpaK za programe usposabljanja, ki jih ima OZS potrjene s strani SS RS za šport, vodi OZS. 
Če se pravica do izvedbe usposabljanja prenese na drugega izvajalca, se lahko prenese tudi pooblastilo o 
vodenju aplikacije ŠpaK. 
 
 

III. LICENCIRANJE 
 

18. člen 
(pojem) 

 
Licenca v športu pomeni dovoljenje za opravljanje strokovnega dela v športu. 
Strokovni delavec na področju odbojke mora pridobiti licenco za opravljanje strokovnega dela v vseh pojavnih 
oblikah odbojke v Sloveniji (v nadaljevanju: licenco), za trenersko delo. 
 

19. člen 
(nosilec programa licenciranja) 

 
OZS je, skladno s tem pravilnikom, nosilka programa licenciranja za opravljanje strokovnega dela v pojavnih 
oblikah odbojke. 
Pri OZS je za licenciranje pristojen DOTS, ki vse imetnike pravice do licence predlaga OKS za podelitev licenc. 
 

20. člen 
(izdajatelj licence) 

 
OKS izda licenco za opravljanje strokovnega dela v športu strokovnim delavcem, ki jih predlaga DOTS in ki imajo 
ustrezno strokovno izobrazbo ali strokovno usposobljenost ter so izpolnili pogoje za pridobitev pravice do 
licence, navedene v 23. členu tega pravilnika. 
 

21. člen 
(veljavnost licence) 

 
Trenerska licenca velja eno tekmovalno sezono od 10.06. do 09.06. Strokovni delavec pridobi za tekmovalno 
sezono v katerem je izpolnil vse obveznosti iz naslova usposabljanja in licenciranja priznano licenco. 
. 



                                                                                                        
22. člen 

(članarina) 
 

Strokovni delavec v športu mora za pridobitev pravice do licence plačati DOTS članarino. 
Višino članarine na koncu tekmovalne sezone za prihajajoče sezono določi Izvršni odbor DOTS 
 

 
23. člen 

(pogoji za pridobitev licence) 
 

Licence: A,B,C, D - vse licence se izdajajo za obdobje enega leta in sicer za obdobje tekmovalne sezone (10.06. – 

09.06.) 

Pogoji za pridobitev LICENCA A: 

 naziv trener odbojke 1. razreda 

 Fakulteta za šport – univerzitetni študij pedagoške smeri z opravljenim izpitom predmeta športno 
treniranje – smer  odbojka 

 Fakulteta za šport - bolonjski študij: ŠPORTNO TRENIRANJE - smer ODBOJKA 

 diplomant Višjega strokovnega študija - smer Odbojka na Pedagoški fakulteti v Mariboru ali Fakulteti    
                za šport v Ljubljani 

 
Licence veljajo 1.leto in se obnavljajo vsakoletno. Za obnovitev licence mora kandidat opraviti eno od  
naslednjih stvari in poravnati članarino za tekočo tekmovalno sezono : 

 sodelovati na domačem A licenčnem seminarju 

 sodelovati na seminarju v tujini (verificira UO DOTS) 

 sodelovati na SOŠ-u, sodelovati  na SOT-u, sodelovati  na  reprezentančnih akcijah ali podobnih 
                akcijah pod okriljem OZS 

        aktivno sodelovanje v procesu usposabljanja trenerjev  

 Udeležba na  predavanju iz predmeta odbojka  na Fakulteti za šport v  Ljubljani ali na Pedagoški     
fakulteti v Mariboru – smer športno treniranje odbojka (5 ur), napisati seminarsko nalogo in plačilo 
kotizacije za predavanje in seminarsko v višini 350 eur/neto 

 

Z licenco A lahko trener vodi ekipo na vseh ravneh tekmovanj. 

Začasno licenco A dobi trener z licenco B (za preteklo leto) če opravi določene pogoje iz določil za obnovo licence 

A. Licenco se lahko izda 2x. V tem času mora kandidat pridobiti ustrezen strokovni naziv . 

Pogoji za pridobitev: LICENCA B: 

 naziv TRENER ODBOJKE 

 študent Višjega strokovnega študija - smer Odbojka na Pedagoški fakulteti v Mariboru ali Fakulteti za    
                šport v Ljubljani z opravljenim izpitom pri predmetu ODBOJKA 

 uspešno opravljen trenerski seminar FIVB 2  
                 
Licence veljajo 1.leto in se obnavljajo vsakoletno. Za obnovitev licence mora kandidat opraviti eno od 

naslednjih stvari in poravnati članarino za tekočo tekmovalno sezono : 

 sodelovati na domačem B licenčnem seminarju 

 sodelovati na seminarju v tujini (verificira UO DOTS) 

         aktivno sodelovanje v procesu usposabljanja trenerjev  

 sodelovati na SOŠ-u, sodelovati  na SOT-u, sodelovanje pri reprezentančnih akcijah ali podobnih    
                akcijah pod okriljem OZS   

 Udeležba na  predavanju iz predmeta odbojka  na Fakulteti za šport v Ljubljani ali na Pedagoški   
                fakulteti v Mariboru – smer športno treniranje odbojka (5 ur), napisati seminarsko nalogo in plačilo    
                kotizacije za predavanje in seminarsko v višini 350 eur/neto. 
 



                                                                                                        
Z licenco B lahko trener vodi ekipo v 2.DOL in vse nižje kategorije. 

Začasno licenco B dobi trener z licenco C (za preteklo leto), če opravi določene pogoje iz določil za obnovo licence 

B. Licenco se lahko izda 2x zapored. V tem času mora kandidat pridobiti ustrezen strokovni naziv. 

Pogoji za pridobitev: LICENCA C: 

 Vaditelj odbojke 2  (samostojno vodi proces treniranja) 
                              
Licence veljajo 1.leto in se obnavljajo vsakoletno. Za obnovitev licence mora kandidat opraviti eno od 

naslednjih stvari in poravnati članarina za tekočo tekmovalno sezono : 

 sodelovati na domačem C licenčnem seminarju 
 sodelovati na seminarju v tujini (verificira UO DOTS) 
 sodelovati na SOŠ-u, sodelovati  na SOT-u, sodelovanje pri  reprezentančnih akcijah 
 aktivno sodelovanje v procesu usposabljanja trenerjev 
 Udeležba na  predavanju iz predmeta odbojka  na Fakulteti za šport v Ljubljani ali na Pedagoški   
                fakulteti v Mariboru – smer športno treniranje odbojka (5 ur), napisati seminarsko nalogo in plačilo    
                kotizacije za predavanje in seminarsko v višini 350 eur/neto. 
           
Z licenco C (Vaditelj odbojke 2. stopnje) lahko samostojno vodi proces treniranja ekip v 3.DOL in vseh nižjih 

kategorijah. 

 

Pogoji za pridobitev: LICENCA D: 

 naziv Trener mladih za odbojko 

 Vaditelj odbojke* (1. stopnja) 
 Fakulteta za šport* - študent z opravljenim izpitom Teorija in Metodika – osnovni program (veljavna                 

izobrazba do l. 2020) 
 

Licence veljajo 1.leto in se obnavljajo vsakoletno. Za obnovitev licence mora kandidat opraviti eno od 

naslednjih stvari in poravnati članarina za tekočo tekmovalno sezono : 

 sodelovati na domačem C licenčnem seminarju 
 sodelovati na seminarju v tujini (verificira UO DOTS) 
 sodelovati na SOŠ-u, sodelovati  na SOT-u, sodelovanje pri  reprezentančnih akcijah 
 aktivno sodelovanje v procesu usposabljanja trenerjev 
 Udeležba na  predavanju iz predmeta odbojka  na Fakulteti za šport v Ljubljani ali na Pedagoški  
                fakulteti v Mariboru – smer športno treniranje odbojka (5 ur), napisati seminarsko nalogo in plačilo  
                kotizacije za predavanje in seminarsko v višini 350 eur/neto. 
           
Trener z nazivom »Trener mladih za odbojko« ali «Vaditelj odbojke 1. stopnja« sodeluje v procesu treniranja ekip 

v vseh kategorijah. 

POMOČNIK TRENERJA je lahko vsak odbojkarski trener z izdano licenco, vendar samostojno ne more voditi tekme 
(razen v primeru, ko je na tekmi prvi trener izključen).  
 
*Strokovni delavec z nazivom VADITELJ ODBOJKE (1. stopnja) mora za pridobitev stokovnega naziva VADITELJ 

ODBOJKE 2. stopnja opraviti:  obveznosti tečaja Splošnih vsebin, 20 urno pedagoško prakso in izdelati 

seminarsko nalogo.  

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                        
 
 

24. člen 
(potrdilo) 

 
OKS bo potrdil licence v obliki izpisa iz njihovega informacijskega sistema. Na prošnjo posameznika lahko OKS 
izda izpis tudi v obliki diplome. 
DOTS bo izdal potrdilo o licenci vsem, ki jim bo OKS izdal licenco.  Imetnik licence bo trenersko izkaznico, v 
obliki kartice z letnico veljavnosti licence (sezono). 
 

25. člen 
(pritožba na DOTS) 

 
Če posameznik meni, da mu je bila pravica do licence neutemeljeno zavrnjena vloži pritožbo na IO DOTS-a z 
utemeljitvijo. IO DOTS-a bo pritožbo obravnaval čim prej, najkasneje pa v roku enega meseca po prejemu 
pritožbe. Odločitev Izvršnega odbora DOTS-a je dokončna. 
 

26. člen 
(odvzem licence) 

 
OKS in DOTS lahko posamezniku odvzame licenco za opravljanje dela v tekočem letu, če je ta kršil določbe 
Zakona o športu, moralno – etične vrednote ali v primeru odločbe o prepovedi opravljanja te dejavnosti. 
 

27. člen 
(pritožba na OKS) 

 
Če OKS posamezniku ni izdal licence oziroma mu je licenco vzel, se ima ta pravico pritožiti na OVŠ, najkasneje v 
roku enega (1) meseca od zavrnitve zahteve za izdajo licence oziroma odvzema licence. Na drugi stopnji bo 
pritožbo obravnaval IO OKS. Njegova odločitev je dokončna. 
 
 

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

42. člen 
(veljavnost pravilnika) 

 
Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem, ko ga sprejme skupščina DOTS. 

 
43. člen 

(dopolnitve in spremembe pravilnika) 
 
Dopolnitve in spremembe tega pravilnika sprejme Upravni odbor DOTS-a, na predlog članov DOTS-a,. 

 
 

Spremembe PRAVILNIKA O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE 
SLOVENIJE je potrdila skupščina DOTS dne 17.06.2017. 

 
 

     Hribar Gregor 
     predsednik DOTS 

 

 


