SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA
PRIZNAVANJE FORMALNO IN NEFORMALNO PRIDOBLJENIH KOMPETENC
ZA STROKOVNO DELO V ŠPORTU NA PODROČJU ŠPORTNE REKREACIJA IN ŠPORTA
STAREJŠIH

I.

Uvodne določbe

Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez (v nadaljevanju OKS-ZŠZ) na podlagi Zakona o športu (ZŠpo1) in Pravilnika o usposabljanju strokovnih delavcev v športu priznava predhodno pridobljene kompetence, ki po
vsebini ustrezajo učnim vsebinam predmetov programov usposabljanja, katerih nosilec je, in sicer:
Program usposabljanja na področju športne rekreacije (I. stopnja in II. stopnja),
Program usposabljanja na področju športa starejših (I. stopnja in II. stopnja).
II.

Pogoji za priznavanje kompetenc in zahtevana dokumentacija

Kandidat, ki želi uveljaviti pravico do priznavanja predhodno pridobljenih kompetenc, mora na e-naslov
sportzavse@olympic.si ali po pošti na naslov Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez, Šmartinska
140, 1000 Ljubljana (s pripisom ”Strokovni svet športa za vse”) posredovati naslednjo dokumentacijo (v
nadaljevanju ”vloga”):
obrazec ”Vloga za priznavanje formalno in neformalno pridobljenih kompetenc za strokovno delo v športu z
vsemi zahtevanimi prilogam”,
listine, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje, in omogočajo primerjavo s kompetencami, trajanjem
programa in standardi znanj, ki jih zagotavlja program usposabljanja OKS-ZŠZ,
potrdilo o plačanih stroških postopka, ki znašajo 300,00 € (DDV vključen).
Upravičenci za priznavanje kompetenc

III.

Vlogo za priznavanje kompetenc lahko predloži samo fizična oseba v svojem imenu.
IV.

Merila za presojo priznavanja kompetenc

OKS-ZŠZ zvez pri presoji predhodno pridobljenih kompetenc upošteva naslednja merila:
ustreznost izpolnjevanja pogojev za vključitev v program (zahtevana starost in izobrazba kandidata, in
podobno),
ustreznost trajanja programa (število ur ter predmetnik), pri katerem se obveznost priznava,
ustreznost vsebine posameznega predmeta v okviru programa,
ustreznost standardov znanj, ki jih posamezni predmet v programu zagotavlja,
ustreznost zahtevanih referenc predavateljev vključenih v program izobraževanja oziroma usposabljanja,
ustreznost pogojev za dokončanje programa.
V.

Obseg priznavanja kompetenc

OKS-ZŠZ lahko kompetence prizna na tri načine, in sicer:

A.

Predhodno pridobljene kompetence prizna v celoti, torej kot opravljene vse obveznosti, ki jih program
usposabljanja OKS-ZŠZ predvideva in zahteva ter kandidatu izda diplomo o usposobljenosti. V tem primeru
velja da:
so pogoji za vključitev v program, s katerim je kandidat pridobil kompetence, ki jih želi uveljavljati, skladni
s pogoji za vključitev v program usposabljanja OKS-ZŠZ,
je trajanje predhodno zaključenega programa enako ali obsežnejše od programa usposabljanja OKSZŠZ,
vsebine predhodno zaključenega programa ustrezajo ali presegajo vsebine programa usposabljanja
OKS-ZŠZ glede katerih se presojajo predhodno pridobljene kompetence, pri čemer so poleg predmetnika
in obsega ur posameznega predmeta relevantni tudi standardi znanj, ki jih program zagotavlja,
reference predavateljev predhodno zaključenega programa ustrezajo referencam predavateljev programa
OKS-ZŠZ.
Ne glede na zgoraj navedeno si OKS-ZŠZ pridržuje pravico, da lahko, tudi v primeru skladnosti programov,
pred izdajo diplome o usposobljenosti kandidata povabi na razgovor, kjer se dodatno preverijo kandidatove
kompetence. Hkrati lahko od kandidata zahteva dodatno pisno preverjanje znanja z izpitom, pri čemer
kandidatu v takšnem primeru ni potrebno obiskovati predavanj in zaradi česar kandidat v takem primeru plača
samo stroške izpita.

B.

Na podlagi predhodno pridobljenih kompetenc kandidatu prizna le del kompetenc, ki jih zagotavlja program
usposabljanja OKS-ZŠZ. To stori v primeru, ko so predhodno pridobljene kompetence kandidata enake le delu
kompetenc, ki jih zagotavlja program usposabljanja OKS-ZŠZ. Takemu kandidatu se omogoči udeležba na
tečaju samo pri tistih vsebinah oziroma predmetih, ki jih mora še dodatno opraviti, da pridobi strokovno
usposobljenost v skladu s programom usposabljanja OKS-ZŠZ. Skladno z delnim priznavanjem kompetenc
OKS-ZŠZ kandidatu prizna ustrezno znižano cena tečaja programa usposabljanja, katerega nosilec je OKSZŠZ.
VI.

Priznavanje obveznih vsebin

OKS-ZŠZ lahko prizna kandidatu obvezne vsebine, ki jih določa 6. člen Pravilnika o usposabljanju strokovnih
delavcev v športu. Obvezne vsebine priznava v celotnem obsegu (22 ur) in ne zgolj posameznih predmetov
obveznih vsebin.
OKS-ZŠZ obvezne vsebine prizna kandidatu, ki je že pridobil usposobljenost skladno z ZŠpo-1 in to dokaže z
diplomo o usposobljenosti nosilca usposabljanja, ki ga določa 51. člen Zakona o športu. V tem primeru je kandidat
oproščen stroškov postopka.
VII.

Trajanje postopka priznavanja kompetenc

OKS-ZŠZ na podlagi predložene vloge z vso zahtevano dokumentacijo odloči v roku 2 mesecev, pri čemer lahko
odloča kot je to opredeljeno v V. točki. V odločbi navede katere kompetence se kandidatu priznajo in katere mora
še opraviti.
V kolikor prvotna vloga kandidata ni popolna, ga OKS-ZŠZ pozove k dopolnitvi. Rok za odločanje o vlogi začne
teči po prejetju popolne vloge. Popolna vloga mora poleg dokumentacije vezane na programe, vključevati tudi
potrdilo o plačilu stroškov postopka.
VIII.

Neupoštevanje predhodno pridobljenih kompetenc

V primeru, da se kandidat ne strinja z odločitvijo OKS-ZŠZ glede upoštevanja predhodno pridobljenih kompetenc,
lahko zoper odločitev OKS-ZŠZ vloži pritožbo, o kateri odloča pristojno ministrstvo.

Ljubljana, Februar 2020

