Datum: 25. 9. 2020
Št. dok.: 322/2020

Z A D E V A: razpis programov usposabljanja za naziva »Strokovni delavec 2, športno treniranje,
GIMNASTIKA – ŠPORTNA« in »Strokovni delavec 2, športno treniranje, GIMNASTIKA – RITMIČNA«

Gimnastična zveza Slovenije je nosilka programa usposabljanja za panoge gimnastika – športna,
gimnastika – ritmična in gimnastika – velika prožna ponjava v oktobru 2020 razpisuje tečaja za
pridobitev naslednjih nazivov:
▪ Strokovni delavec 2, športno treniranje, GIMNASTIKA – ŠPORTNA,
▪ Strokovni delavec 2, športno treniranje, GIMNASTIKA – RITMIČNA.
Na tečaj lahko pristopijo tisti, ki že imajo usposobljenost I. stopnje (Strokovni delavec 2, športno
treniranje, GIMNASTIKA – ŠPORTNA in Strokovni delavec 2, športno treniranje, GIMNASTIKA –
RITMIČNA). Tečaj bo organiziran v dveh delih in vsi tečajniki se morajo obvezno udeležiti prvega dela,
ki je obvezen za vse, hkrati pa je enak za vse panoge.
Program usposabljanja je sestavljen iz:
▪ obveznih vsebin (obseg 20 ur, enak za vse panoge):
o osnove športnega treniranja,
o preventiva športnih poškodb in pretreniranost,
o organizacija in upravljanje.
▪ posebnih vsebin za panogo »gimnastika – športna« (obseg 83 ur):
o načrtovanje treninga,
o funkcionalna anatomija,
o prehrana,
o preventiva,
o športna gimnastika – nadaljevalne vsebine,
o psihološka priprava športnika,
o organizacija gimnastičnega tekmovanja ali prireditve.
▪ posebnih vsebin za panogo »gimnastika – ritmična« (obseg 83 ur):
o načrtovanje treninga,
o funkcionalna anatomija,
o prehrana,
o preventiva,
o ritmična gimnastika – nadaljevalne vsebine,
o psihološka priprava športnika,
o organizacija tekmovanja in prireditve v ritmični gimnastiki.
Predavanja obveznega dela usposabljanja se bodo pričela v petek, 23. oktobra 2020 in zaključila
predvidoma najkasneje do marca 2021 (odvisno od stanja ukrepov za preprečevanje širjenja Covid-19
epidemije). O lokaciji izvajanja predavanj vas bomo obvestili pravočasno. Del vsebin, ki je ustrezne
narave, bo izpeljan preko spletne platforme Zoom.
Po končanih predavanjih bo razpisan teoretični izpit iz obveznih vsebin. O datumu izpita boste
obveščeni pravočasno.
Opravljene obvezne vsebine so pogoj za pristop k drugemu delu usposabljanja, posebnim vsebinam.

POGOJI ZA PRIJAVO NA TEČAJ:
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
▪ naziv strokovni delavec 1 – športno treniranje – gimnastika – športna oz. delavec 1 – športno
treniranje – gimnastika – ritmična,
▪ eno leto športno pedagoških izkušenj z nazivom strokovni delavec 1 – športno treniranje –
gimnastika – športna oz. delavec 1 – športno treniranje – gimnastika – ritmična.
POGOJI DOKONČANJA:
Pogoj za pristop k izpitnim obveznostim je:
▪ najmanj 80 % prisotnost na obveznih vsebinah,
▪ najmanj 80 % prisotnost na posebnih vsebinah,
▪ opravljen teoretični izpit iz obveznih vsebin,
▪ opravljen teoretični in praktični izpit iz posebnih vsebin.
Izpit se ocenjuje kot »opravil« ali »ni opravil«. Kandidati morajo zaključiti usposabljanje najkasneje v
roku 3 let od zaključka tečaja, posamezen izpit pa lahko opravljajo največ trikrat. Če kandidat v roku ne
zaključi zahtevane obveznosti, se mora ponovno udeležiti usposabljanja.
Kandidat opravlja izpit pri posameznih predavateljih ali izpitno komisijo, ki jo imenuje izvajalec
programa za vsak izpitni rok posebej. Pri tretjem opravljanju izpita se imenuje komisija, ki ima
predsednika in najmanj dva člana.
Kandidati, ki uspešno opravijo vse izpitne obveznosti pridobijo naziv Strokovni delavec 2 – športno
treniranje – gimnastika – športna oz. Strokovni delavec 2 – športno treniranje – gimnastika – ritmična
in se evidentirajo v aplikacijo ŠPAK.
CENA USPOSABLJANJA
▪ cena bo za društva, ki so članice GZS, delana na podlagi stroškovne metode. Končna cena
usposabljanja bo članicam posredovana v ponedeljek, 19. oktobra 2020. Cena usposabljanja
se bo usklajevala za vsako odpoved med 19. in 21. oktobrom. Po 21. oktobru odpovedi niso
več možne.
▪ cena usposabljanja za društva, ki niso članice GZS, je 800,00 EUR (z vključenim DDV).
Kotizacija vključuje:
▪ udeležbo na tečaju,
▪ gradivo,
▪ prvo opravljanje izpita in
▪ izdajo diplome.
Na osnovi prijave bo Gimnastična zveza Slovenije najkasneje do ponedeljka, 19. oktobra 2020, izstavila
predračun, ki ga morate poravnati najkasneje do srede, 21. oktobra 2020.
PRIJAVA NA TEČAJ
Na usposabljanje se prijavite tako, da Gimnastični zvezi Slovenje posredujte:
▪ izpolnjeno prijavnico na usposabljanje (priloga razpisu),
▪ kopijo osebnega dokumenta,
▪ potrdilo o opravljenem usposabljanju »Strokovni delavec 1, športno treniranje, GIMNASTIKA
– ŠPORTNA« ali »Strokovni delavec 1, športno treniranje, GIMNASTIKA – RITMIČNA«.

Dokumentacijo posredujete na naslov:
Gimnastična zveza Slovenije
Koprska ulica 29
1000 Ljubljana
oz. na elektronski naslov: info@gimnasticna-zveza.si
ROK ZA PRIJAVO: petek, 16. oktober 2020

KOMPETENCE, KI JIH PRIDOBI POSAMEZNIK Z USPEŠNO ZAKLJUČENIM USPOSABLJANJEM:
Programa usposabljanja »športno treniranje – gimnastika – športna - 2. stopnja« in »športno treniranje
– gimnastika – ritmična - 2. stopnja«, omogoča posamezniku kompetence oziroma znanja, spretnosti
in odgovornosti za načrtovanje, organiziranje, izvajanje in spremljanje procesa športne vadbe v vseh
pojavnih oblikah športnih panog gimnastika – športna in gimnastika – ritmična s ciljem tekmovalnega
dosežka, ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja oziroma zabave.
Programi usposabljanja GZS so potrjeni s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. GZS je
nosilka usposabljanja strokovnih kadrov za panoge gimnastična – športna, gimnastika – ritmična in
gimnastika – velika prožna ponjava na 1. in 2. stopnji. Po končanem usposabljanju prejmejo udeleženci
diplomo, ki je v Sloveniji uradni dokument in izkazuje naziv in stopnjo strokovne usposobljenosti na
področju omenjenih programov.
Gimnastična zveza Slovenije si pridržuje pravico do odpovedi usposabljanja v primeru, da se na
usposabljanje ne prijavi zadostno število kandidatov.
Športni pozdrav,
Sebastijan Piletič
koordinator usposabljanj
Gimnastična zveza Slovenije
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Poslano:
▪ društva, članice Gimnastične zveze Slovenije,
▪ Gimnastična zveza Slovenije, arhiv.
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