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Razpis usposabljanja za pridobitev naziva 
»strokovni delavec 1, športno treniranje« 

 
Gimnastična zveza Slovenije kot nosilec usposabljanj za panoge gimnastika – športna, gimnastika – 
ritmična in gimnastika – velika prožna ponjava oktobru 2021 razpisuje usposabljanje za pridobitev 
sledečih strokovnih nazivov: 

▪ Strokovni delavec 1, športno treniranje, gimnastika – športna, 
▪ Strokovni delavec 1, športno treniranje, gimnastika – ritmična. 

 
Na tečaj lahko pristopijo tisti, ki že imajo usposobljenost I. stopnje (naziva po starem programu 
»vaditelj športne gimnastike« ali »vaditelj ritmične gimnastike«), kot tudi tisti, ki še nimajo nobene 
usposobljenosti. Tečaj bo organiziran v dveh delih in vsi tečajniki se morajo obvezno udeležiti obveznih 
vsebin, ki je obvezen in enak za vse panoge ter specialnih vsebin, ki so prilagojene glede na panogo. 
 
Zaradi morebitnih omejevanj združevanj, ki bi morda nastali kot posledica ukrepov za preprečevanje 
širjenja Covid-19 epidemije bodo tokrat izjemoma najprej izvedene posebne vsebine usposabljanja, ki 
zahtevajo praktične predstavitve v dvorani, sledile pa jim bodo obvezne vsebine, ki so teoretične 
narave in jih je ob morebitnih zaostrovanjih lažje izvesti preko spletnih platform. V primeru, da bodo 
okoliščine to dovoljevale, bo celotno usposabljanje izvedeno v živo. 
 
I. del – posebne vsebine: 
Posebne vsebine izvajale za vsako panogo posebej in bodo potekale prve. Začele se bodo 1. oktobra 
2021 in končale 31. oktobra 2021. 
 
II. del – obvezne vsebine 

▪ osnove gibanja človeka, 
▪ osnove športne vadbe, 
▪ osnove medicine športa, 
▪ psihosocialne osnove športa, 
▪ odgovornost in zakonodaja v športu. 

 
Predavanja obveznega dela usposabljanja se bodo pričela 5. novembra 2021 in zaključila 14. novembra 
2021 ter se bodo izvajala za vse panoge skupaj.  
 
Po končanih predavanjih bo razpisan teoretični izpit iz obveznih vsebin. O datumu izpita boste 
obveščeni pravočasno. 
 
Pogoji za prijavo na usposabljanje 
 
Kandidati morajo ob prijavi izpolnjevati naslednje pogoje:  

▪ polnoletnost in 
▪ končana najmanj srednja poklicna izobrazba. 

 
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 ter 
▪ opravljen teoretični in praktični izpit iz posebnih vsebin. 

 
Izpit se ocenjuje z »opravil« ali »ni opravil«. Kandidati morajo zaključiti usposabljanje najkasneje v roku 
treh let od zaključka tečaja, posamezen izpit pa lahko opravljajo največ trikrat. Prvo opravljanje izpita 
je že vključeno v ceno tečaja, vsak dodatno opravljanje izpita je plačljivo v znesku 30 EUR na izpit. Če 
kandidat v roku ne zaključi zahtevanih obveznosti, se mora ponovno udeležiti usposabljanja od začetka. 
 
Kandidati, ki uspešno opravijo vse izpitne obveznosti pridobijo naziv glede na panogo, ki so jo naredili 
v posebnem delu: 

▪ Strokovni delavec 1 – športno treniranje – gimnastika – športna, 
▪ Strokovni delavec 1 – športno treniranje – gimnastika – ritmična. 

in se evidentirajo v aplikacijo ŠPAK (Športno amaterski kadri). 
 
CENA USPOSABLJANJA (kotizacija) 
 
Cena usposabljanja za I. stopnjo znaša 750,00 EUR (DDV je že vključen). 
 
Kotizacija vključuje: 

▪ licenco za trenersko delo za sezoni 2021 in 2022, 
▪ udeležbo na tečaju, 
▪ gradivo, 
▪ prvo opravljanje izpita in 
▪ izdajo diplome. 

   
Na osnovi prijave vam bo Gimnastična zveza Slovenije izstavila račun, ki ga morate poravnati do začetka 
tečaja. Društvom, ki so članice Gimnastične zveze Slovenije in bodo do roka prijavila najmanj pet 
udeležencev, priznamo 10-% popust na kotizacijo. 
 
PRIJAVA NA TEČAJ 
Na usposabljanje se prijavite tako, da Gimnastični zvezi Slovenje posredujte: 

a) izpolnjeno prijavnico na usposabljanje (priloga razpisu),  
b) kopijo osebnega dokumenta in  
c) potrdilo o končani srednješolski/poklicni izobrazbi. 

 
Dokumentacijo posredujete na naslov: 
Gimnastična zveza Slovenije 
Koprska ulica 29 
1000 Ljubljana 
oz. na elektronski naslov: info@gimnasticna-zveza.si  
Vsa posredovana dokumentacija bo hranjena v skladu s Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov 
Gimnastične zveze Slovenije in bo uporabljena zgolj v namene, ki jih predvideva usposabljanje. 
 
Ob razpisu usposabljanja je pogoj za udeležbo upoštevanje PCT pogoja. V primeru drugačnih pogojev 
v času izvajanja usposabljanja bodo pogoji temu prilagojeni. Slušatelji bodo o tem pravočasno 
obveščeni. 
 
ROK PRIJAVE 
četrtek, 23. september 2021 
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Kompetence, ki jih posameznik pridobi z uspešno zaključenim usposabljanjem 
Program usposabljanja I. stopnje omogoča posamezniku kompetence oziroma znanja, spretnosti in 
odgovornosti za izvajanje in spremljanje procesa športne vadbe v vseh pojavnih oblikah športne 
panoge 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 področje športne gimnastike, ritmične gimnastike ter velike 
prožne ponjave na I. in II. stopnje. 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 Špela Hus 

koordinator usposabljanj izvršna direktorica 
Gimnastična zveza Slovenije Gimnastična zveza Slovenije 

 
 
  
 
 


