
 
 

 

 

 

 
 

 

PRIREDITELJ:  ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE 

KRAJ:  Celje 

TERMINI IZVEDBE:  4. marec – julij 2022 (petek – nedelja) 

 (natančen urnik boste prejeli v začetku februarja) 

VODJA:  prof. dr. Milan Čoh, prof. šp. vzg. 

  

UDELEŽENCI:  Ciljna skupina: strokovni delavci 1 

 

 Na dogodek bo sprejetih do 15 kandidatov ki se bodo do 

 navedenega roka prijavili in poslali vsa potrebna dokazila. 

 Dogodek bo izveden, če bo prijavljenih najmanj 10 

 kandidatov. 

POGOJI PRIJAVE Pogoji za vključitev v program so: 

 

- - naziv Strokovni delavec 1 ‑ športno treniranje ‑ Atletika ‑ kros, 

Atletika ‑ stadionska, Atletika ‑ gorski tek in Atletika ‑ cestni 

teki ter najmanj 2 leti športno‑pedagoških izkušenj pri delu z 

mladimi atleti. 

 

- - za posameznike, ki so v skladu z zakonom pridobili naziv 

vrhunskega športnika v športni panogi (Atletika ‑ kros, Atletika 

‑ stadionska, Atletika ‑ gorski tek in Atletika ‑ cestni tek) in 

imajo pridobljeno strokovno usposobljenost prve stopnje v 

športni(h) panogi(ah): Atletika ‑ kros, Atletika ‑ stadionska, 

Atletika ‑ gorski tek in Atletika ‑ cestni tek; izpolnjevanje pogoja 

dve leti športno pedagoških izkušenj z nazivom Strokovni 

delavec 1 ‑ športno treniranje ‑ Atletika ‑ kros, Atletika ‑ 
stadionska, Atletika ‑ gorski tek in Atletika ‑ cestni tek, ni 

obvezno. 
 

RAZPIS USPOSABLJANJA ZA NAZIV 

ŠPORTNO TRENIRANJE, ATLETIKA ‑ KROS, ATLETIKA ‑ 
STADIONSKA, ATLETIKA ‑ GORSKI TEK, ATLETIKA ‑ CESTNI TEK 

  
2. STOPNJA 
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POTREBNA 

DOKAZILA: 

 Kandidati se morajo do navedenega roka  

 (01.02.2022 do 12 ure)  

 prijaviti na  

 marija.sestak@atletska-zveza.si in 

 verhovnik.zats@gmail.com 
 

 ter predložiti naslednja dokazila: 

 

- Kopijo diplome o usposobljenosti po ZŠpo‑1 (1. stopnja) ali 

po starem ZSpo (2. stopnja). 

 

- Potrdilo kluba ali zveze o najmanj 2. letnih 

športno‑pedagoških izkušnjah pri delu z mladimi atleti. 

 

- Dokazilo o pridobljeni najmanj srednji poklicni izobrazbi 

(npr. kopija spričevala, mature, zaključnega izpita, diplome). 

 

- Kandidati, ki so morebitne vsebine iz programa 

usposabljanja za strokovnega delavca 2 pridobili v okviru 

formalnih in neformalnih izobraževanj, morajo dokazila za 

priznavanje kompetenc na Atletsko zvezo Slovenije poslati do 

28. januarja 2022. Strošek postopka za priznavanje 

kompetenc  v višini 300 EUR se bo prištel osnovni ceni tečaja. 

 

POGOJI 

DOKONČANJA: 

Pogoj za pristop k izpitu je vsaj 80 % prisotnost na 

teoretičnem delu obveznih splošnih vsebin in 80 % prisotnost 

na teoretičnih in praktičnih posebnih ‑ specifičnih vsebinah. 

 

Pogoji za dokončanje tečaja so opravljene naslednje izpitne 

obveznosti: 

1. Teoretični izpit iz obveznih vsebin. 

2. Teoretični izpit iz posebnih‑specifičnih vsebin (ustni ali 

pisni) izhaja iz tematskih sklopov v predmetniku. 

3. Praktični izpit: Praktični izpit iz posebnih vsebin se bo 

izvajal v skladu z opredelitvijo načina preverjanja znanja v 

predmetniku posebnih vsebin. 

4. Seminarska naloga. Kandidat mora napisati seminarsko 

nalogo (letni vadbeni program) s področja načrtovanja in 

ciklizacije treninga. 

 

Strokovna praksa 80 ur v atletskem klubu pod mentorstvom 

uveljavljenega atletskega trenerja (usposobljenost 2. 

stopnje). 

Izpit se vrednoti z "je opravil" ali "ni opravil". Za uspešno 

opravljen izpit mora kandidat zbrati najmanj 55 % vseh 

možnih točk. 

Če kandidat ne opravi vseh izpitnih obveznosti v prvem 

izpitnem roku ima možnost še dvakratnega preverjanja znanja 

na razpisanih popravnih izpitnih rokih. Pri tretjem opravljanju 

izpita se imenuje tričlanska komisija, ki ima predsednika in 

dva člana. Kandidat mora usposabljanje zaključiti najkasneje 

v roku treh let od zaključka tečaja, posamezen izpit pa lahko 

opravlja največ trikrat. Če kandidat v roku 
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 ne zaključi zahtevane obveznosti, se mora tečaja ponovno 

udeležiti. 

 

Usposabljanje se bo izvedlo v najmanj dveh delih. 

Upoštevajoč  ukrepe za preprečevanje širjenja Covid-19. 

PRIJAVE: Prijava z dokazili o izpolnjevanju pristopnih pogojev 

mora biti poslana na naslov; 

 

marija.sestak@atletska-zveza.si in 

verhovnik.zats@gmail.com 

ROK PRIJAV in 

POŠILJANJE 

DOKAZIL: 

Rok spletne prijave in pošiljanja vseh potrebnih 

dokazil je: 01.02.2022 do 12:00 

PRIJAVNINA:  

 Cena tečaja bo odvisna od števila udeležencev: 

 

   

 

 v primeru 10 udeležencev bo cena tečaja 1.500 €. 

 

 v primeru 15 udeležencev pa 1.000 €. 

 

NAMEN IN CILJ 

PROGRAMA: 

Cilj programa športno treniranje ‑ atletika ‑ stadionska, 

atletika ‑ kros, atletika ‑ cestni tek, atletika ‑ gorski tek ‑ 2. 

stopnja je, skladno s kompetencami, ki jih daje program, 

omogočiti usposobljenemu strokovnemu delavcu, da 

načrtuje, organizira, izvaja in spremlja proces športne vadbe 

v športni panogi atletika ‑ stadionska, atletika ‑ kros, atletika 

‑ cestni tek, atletika ‑ gorski tek. 

PRIDOBLJENE 

KOMPETENCE: 

Program usposabljanja športno treniranje ‑ atletika ‑ 
stadionska, atletika ‑ kros, atletika ‑ cestni tek, atletika ‑ 
gorski tek ‑ 2. stopnja, omogoča posamezniku kompetence 

oziroma znanja, spretnosti in odgovornosti za načrtovanje, 

organiziranje, izvajanje in spremljanje procesa športne vadbe 

v vseh pojavnih oblikah športne panoge atletika 

- stadionska, atletika ‑ kros, atletika ‑ cestni tek, atletika ‑ 
gorski tek s ciljem tekmovalnega dosežka, ohranjanja 

zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja oziroma 

zabave. 

 

 

 

Uroš Verhovnik, predsednik ZATS 
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