
 

 
 
 
 
 
 

 
VLOGA ZA PRIZNAVANJE KOMPETENC 

 
 
Popisani vlagam, v skladu z Zakonom o športu (Uradni list RS, št. 29/17 z dne 9. 6. 2017) in Pravilnikom 
o usposabljanju strokovnih delavcev v športu (Uradni list RS, št. 49/18 z dne 18. 7. 2018) zahtevo, da 
se v postopku priznavanja formalno in neformalno pridobljenih kompetenc v celoti oziroma delno prizna 
program usposabljanja, katerega nosilec je Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez.  
K zahtevi prilagam potrebna dokazila. 
 
 
OBRAZEC IZPOLNITE Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI! 
 
 

 
(iz osebnega dokumenta) 

IME: _____________________________ SPOL (obkrožite): M / Ž 

PRIIMEK: _________________________ DRŽAVLJANSTVO: _________________________ 

DATUM ROJSTVA (dam, mesec, leto): _______________________ 

NASLOV stalnega ali začasnega prebivališča, na katerem ste dosegljivi:  

ulica/ kraj, hišna številka: ____________________________________________________________ 

poštna števila, pošta: ___________________________________, država: _____________________ 

TELEFONSKA ŠT., na kateri ste dosegljivi: ___________________, E-naslov: __________________ 

 

 

IME LISTINE O V CELOTI OPRAVLJENEM IZOBRAŽEVANJU / USPOSABLJANJU: 

_________________________________________________________________________________ 

IME INSTITUCIJE, KI JE LISTINO IZDALA: _____________________________________________ 

DATUM IZDAJE LISTINE (dan, mesec, leto): ____________________________________________ 

KRAJ IZDAJE LISTINE: ____________________  KRAJ IZVAJANJA PROGRAMA: _____________ 

NAZIV PROGRAMA: _______________________________________________________________ 

POGOJI ZA PRISTOP K PROGRAMU (vpišite zahtevano starost, st. izobrazbe, delovne izkušnje): 

_________________________________________________________________________________ 

POGOJI ZA DOKONČANJE PROGRAMA (navedite: teoretični izpit, praktični izpit, seminarska 

naloga, obvezna praksa in podobno): 

_________________________________________________________________________________ 

KOMPETENCE, KI IZHAJAJO IZ PROGRAMA: __________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

TRAJANJA PROGRAMA (obseg ur): ___________________________________________________ 

PRIDOBLJEN NAZIV IN STOPANJA PROGRAMA: _______________________________________

I.A. PODATKI O IMETNIKU LISTINE 

II.A. PODATKI O OPRAVLJENEM PROGRAMU, S KATERIM STE PRIDOBILI LISTINO 



   

 

 diploma 

 predmetnik, iz katerega so razvidne reference predavateljev in obseg ur 

 dokazila, iz katerih so razvidna vsebina in trajanje programa ter opravljene obveznosti (priloga 

k diplomi ali druga sorodna dokazila) 

 kratek kronološki opis programa, ki ga pripravi in podpiše imetnik listine 

 primerjava predmetnika programa usposabljanja OKS-ZŠZ s predmetnikom / pridobljenih 

kompetenc (priloga 1 obrazcu) 

 potrdilo plačilu stroškov postopka   

 drugo (navedite): ____________________________________________  

 

 

S podpisom soglašam:  

 da se strinjam s splošnimi pogoji priznavanja formalno in neformalno pridobljenih kompetenc, 

 da lahko Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez v okviru postopka priznavanja 

kompetenc po potrebi zaprosi ustrezne institucije za potrebne listine in podatke, s katerimi 

preveri verodostojnost vloge in priloženih dokazil. 

 

S podpisom prevzemam kazensko in materialno odgovornost, da so navedeni podatki resnični.  

 

 

IME IN PRIIMEK vlagatelja:  __________________________________ 

PODPIS vlagatelja:   __________________________________ 

DATUM (dan, mesec, leto): __________________________________ 

 

 

Priložite izpolnjeno prilogo za program za katerega želite uveljavljati pridobljene kompetence. 

 

Priloga ŠR1: PRIMERJAVA PREDMETNIKA PROGRAMA USPOSABLJANJA OKS-ZŠZ Strokovni delavec 1 – športna 

rekreacija S PREDMETNIKOM USPEŠNO ZAKLJUČENEGA PROGRAMA 

Priloga ŠR2: PRIMERJAVA PREDMETNIKA PROGRAMA USPOSABLJANJA OKS-ZŠZ Strokovni delavec 2 – športna 

rekreacija S PREDMETNIKOM USPEŠNO ZAKLJUČENEGA PROGRAMA  

Priloga SŠ1: PRIMERJAVA PREDMETNIKA PROGRAMA USPOSABLJANJA OKS-ZŠZ Strokovni delavec 1 – šport starejših  

 

S PREDMETNIKOM USPEŠNO ZAKLJUČENEGA PROGRAMA  

 

Priloga ŠS2: PRIMERJAVA PREDMETNIKA PROGRAMA USPOSABLJANJA OKS-ZŠZ Strokovni delavec 2 – šport starejših 

S PREDMETNIKOM USPEŠNO ZAKLJUČENEGA PROGRAMA  

 

.

III. PRILOGE (ustrezno obkrožite): 



Priloga ŠR1:  

PRIMERJAVA PREDMETNIKA PROGRAMA USPOSABLJANJA OKS-ZŠZ Strokovni delavec 1 – športna rekreacija 

S PREDMETNIKOM USPEŠNO ZAKLJUČENEGA PROGRAMA  

 

 

PROGRAM USPOSABLJANA OKS-ZŠZ 

Strokovni delavec 1 – športna rekreacija 
ZAKLJUČEN PROGRAM 

Predmet Obseg  Predmet Obseg  Predavatelj 

Preverjanje znanja  

(teoretični izpit, praktični 

izpit, on-line izpit, 

seminarska naloga) 

Osnove gibanja človeka 5 ur     

Osnove športne vadbe 5 ur     

Osnove medicine športa 5 ur     

Psihosocialne osnove športa 5 ur     

Odgovornost in zakonodaja v športu 2 uri     

Osnove funkcionalne anatomije 10 ur     

Osnove razvoja gibalnih sposobnosti 15 ur     

Kvalitativna analiza telesne drže in 

temeljnih gibanj 15 ur 
    

Izpeljava in spremljava vadbenega 

procesa 7 ur 
    

Vadbeni procesi pri športni rekreaciji 20 ur     

Praksa (pod vodstvom mentorja) 100 ur     

 

 

 

 

 

 

 



Priloga ŠR 2: 

PRIMERJAVA PREDMETNIKA PROGRAMA USPOSABLJANJA OKS-ZŠZ Strokovni delavec 2 – športna rekreacija 

S PREDMETNIKOM USPEŠNO ZAKLJUČENEGA PROGRAMA  

 

PROGRAM USPOSABLJANA OKS-ZŠZ 

Strokovni delavec 2 – športna rekreacija 
ZAKLJUČEN PROGRAM 

Predmet Obseg  Predmet Obseg  Predavatelj 

Preverjanje znanja  

(teoretični izpit, praktični 

izpit, on-line izpit, 

seminarska naloga) 

Osnove gibanja človeka 5 ur     

Osnove športne vadbe 5 ur     

Osnove medicine športa 5 ur     

Psihosocialne osnove športa 5 ur     

Odgovornost in zakonodaja v športu 2 uri     

Osnove funkcionalne anatomije 10 ur     

Osnove razvoja gibalnih sposobnosti 15 ur     

Kvalitativna analiza telesne drže in 

temeljnih gibanj 15 ur 
    

Izpeljava in spremljava vadbenega 

procesa 7 ur 
    

Vadbeni procesi pri športni rekreaciji 20 ur     

Praksa (pod vodstvom mentorja) 100 ur     

Osnove športnega treniranja 12 ur     

Preventiva športnih poškodb in 

pretreniranost 
5 ur     

Organizacija in upravljanje 3 ure     

Načrtovanje in organizacija 

vadbenega procesa 
14 ur     

Osnove trženja programov 5 ur     

Okoljska fiziologija 5 ur     



Prehrana v športni vadbi 10 ur     

Tehnologija v športni rekreaciji 5 ur     

Vadbeni procesi v športni rekreaciji 40 ur     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Priloga ŠS1:  

PRIMERJAVA PREDMETNIKA PROGRAMA USPOSABLJANJA OKS-ZŠZ Strokovni delavec 1 – šport starejših 

S PREDMETNIKOM USPEŠNO ZAKLJUČENEGA PROGRAMA  

 

 

PROGRAM USPOSABLJANA OKS-ZŠZ 

Strokovni delavec 1 – šport starejših 
ZAKLJUČEN PROGRAM 

Predmet Obseg  Predmet Obseg  Predavatelj 

Preverjanje znanja  

(teoretični izpit, praktični 

izpit, on-line izpit, 

seminarska naloga) 

Osnove gibanja človeka 5 ur     

Osnove športne vadbe 5 ur     

Osnove medicine športa 5 ur     

Psihosocialne osnove športa 5 ur     

Odgovornost in zakonodaja v športu 2 uri     

Osnove funkcionalne anatomije 10 ur     

Osnove razvoja gibalnih sposobnosti 

starejših 
15 ur     

Kvalitativna analiza telesne drže in 

temeljnih gibanj starejših 15 ur 
    

Izpeljava in spremljava vadbenega 

procesa starejših 7 ur 
    

Biologija staranja in vadba 5 ur     

Varnost starejših in prva pomoč 4 ure     

Ocena zdravstvenega stanja in 

fizičnih zmogljivosti pred vključitvijo v 

vadbeni proces 4 ure 

    

Pomen vadbe pri ohranjanju zdravja 

starejših 5 ur 
    



Pomen vadbe za preprečevanje 

bolečin v hrbtenici pri starejših 5 ur 
    

Vadbeni procesi pri športu starejših 20 ur     

Praksa (pod vodstvom mentorja) 100 ur     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priloga ŠS2:  

PRIMERJAVA PREDMETNIKA PROGRAMA USPOSABLJANJA OKS-ZŠZ Strokovni delavec 2 – šport starejših 

S PREDMETNIKOM USPEŠNO ZAKLJUČENEGA PROGRAMA  

 

 

PROGRAM USPOSABLJANA OKS-ZŠZ 

Strokovni delavec 2 – šport starejših 
ZAKLJUČEN PROGRAM 

Predmet Obseg  Predmet Obseg  Predavatelj 

Preverjanje znanja  

(teoretični izpit, praktični 

izpit, on-line izpit, 

seminarska naloga) 

Osnove gibanja človeka 5 ur     

Osnove športne vadbe 5 ur     

Osnove medicine športa 5 ur     

Psihosocialne osnove športa 5 ur     

Odgovornost in zakonodaja v športu 2 uri     

Osnove funkcionalne anatomije 10 ur     

Osnove razvoja gibalnih sposobnosti 

starejših 
15 ur     

Kvalitativna analiza telesne drže in 

temeljnih gibanj starejših 15 ur 
    

Izpeljava in spremljava vadbenega 

procesa starejših 7 ur 
    

Biologija staranja in vadba 5 ur     

Varnost starejših in prva pomoč 4 ure     

Ocena zdravstvenega stanja in 

fizičnih zmogljivosti pred vključitvijo v 

vadbeni proces 4 ure 

    

Pomen vadbe pri ohranjanju zdravja 

starejših 5 ur 
    



Pomen vadbe za preprečevanje 

bolečin v hrbtenici pri starejših 5 ur 
    

Vadbeni procesi pri športu starejših 20 ur     

Praksa (pod vodstvom mentorja) 100 ur     

Osnove športnega treniranja  

 
12 ur     

Preventiva športnih poškodb in 

pretreniranost   

 

5 ur     

Organizacija in upravljanje 3 ure     

Načrtovanje in organizacija 

vadbenega procesa starejših 

14 ur 
    

Osnove trženja programov  5 ur     

Okoljska fiziologija - starejši 5 ur     

Prehrana v športni vadbi starejših 10 ur     

Tehnologija v športni rekreaciji - 

starejši 

5 ur 
    

Vadbeni procesi pri športu starejših 40 ur     

 


