
 

 

POGOJI ZA PRIDOBITEV USPOSOBLJENOSTI ZA 

NAZIV STROKOVNI DELAVEC I. 

 

1. člen  

Vaditelji atletike, ki so opravili usposabljanje po starem programu, lahko pridobijo 
naziv Strokovni delavec 1 pod sledečimi pogoji: 

 
• imajo opravljen 80 - 120 urni program za naziv vaditelj 1; 
• najmanj  dve leti praktičnega dela v atletskem klubu pod vodstvom trenerja 

specialista ali izobraženega atletskega trenerja z veljavno licenco; 
• so imeli v zadnjih treh letih vsaj dve leti veljavno licenco ZATS.  

 
 

• imajo opravljen 60 urni program za naziv vaditelj 1 
• najmanj deset let praktičnega dela v atletskem klubu pod vodstvom 

trenerja specialista ali izobraženega atletskega trenerja z veljavno licenco;  
• so imeli v zadnjih treh letih vsaj dve leti veljavno licenco ZATS. 

 
 

2. člen  

Naziv Strokovni delavec 1 se prizna vsem tistim, ki so v okviru univerzitetnega 
študija (pred Bolonjsko reformo ) opravili celoten izpit pri predmetu Teorija in 
metodika atletike (105 urni program). 

 
  
3. člen 

Športnikom, ki so skladno z zakonom, ki ureja področje športa, pridobili naziv 
vrhunskega športnika (kategorizacija mednarodnega, svetovnega ali olimpijskega 
razreda, podeljena v skladu s pogoji in kriteriji za registracijo in kategorizacijo 
športnikov, sprejetimi s strani Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport), se 
lahko na osnovi pisne prošnje in priloženih dokazil prizna del vsebin 
javnoveljavnih programov usposabljanj za pridobitev strokovne usposobljenosti za 
opravljanje strokovnega dela v športu, katerih nosilec je Atletska zveza Slovenije 
(AZS). Na predlog predsednika AZS se oblikuje komisija, ki za vsako posamezno 
vlogo vodi postopek priznavanja predhodno pridobljenih kompetenc, kot to določa 
IX. poglavje Pravilnika o usposabljanju strokovnih delavcev v športu (Uradni list RS, 
št. 49/18) ter sprejme sklep o izdaji odločbe o vsebini in obsegu priznanih 
kompetenc.               
 
 



 

 
 

4. člen  

Naziv Strokovni delavec 1 se prizna vsem tistim, ki so v okviru 1. stopnje 
Univerzitetnega študija (po Bolonjski reformi) opravili izpit pri predmetu 
ATLETIKA (v obsegu vsaj 4 KT) in ob tem opravili tudi izpit iz: 

 
• Funkcionalne anatomije (vsaj 4 KT) 
• Fiziologije športa (vsaj 6 KT) 
• Osnov pedagogike športa (vsaj 4 KT) 
• Psihologije (obče in razvojne) (skupaj vsaj 6 KT) 
• Osnove gibanja v športu (vsaj 6 KT) 
• Medicina športa (vsaj 3 KT) 

 
 

5. člen  

Trenerji, ki imajo opravljeno IAAF usposobljenost (Level 1), morajo za pridobitev 
naziva Strokovni delavec I, opraviti tečaj (22 ur) in izpit z obveznih vsebin. 

 

 

POGOJI ZA PRIDOBITEV USPOSOBLJENOSTI ZA 

NAZIV STROKOVNI DELAVEC II. 

 

1. člen  

Trenerji atletike (stara II. Stopnja), ki so opravili usposabljanje po starem 
programu, lahko pridobijo naziv strokovni delavec II pod sledečimi pogoji: 
 

• najmanj  dve leti praktičnega dela v atletskem klubu; 
• so imeli v zadnjih treh letih vsaj dve leti veljavno licenco ZATS. 

 
 

2. člen  

Naziv Strokovni delavec 2 se prizna vsem tistim, ki so v okviru Univerzitetnega 
študija (pred ali po Bolonjski reformi) opravili izpit pri predmetu ATLETIKA (v 
obsegu vsaj 4 KT) in ob tem opravili tudi izpit iz predmeta ATLETIKA – usmerjevalni 
program (v obsegu vsaj 12 KT). 

 



 

3. člen  

Športnikom, ki so skladno z zakonom, ki ureja področje športa, pridobili naziv 
vrhunskega športnika (kategorizacija mednarodnega, svetovnega ali olimpijskega 
razreda, podeljena v skladu s pogoji in kriteriji za registracijo in kategorizacijo 
športnikov, sprejetimi s strani Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport), se 
lahko na osnovi pisne prošnje in priloženih dokazil prizna del vsebin 
javnoveljavnih programov usposabljanj za pridobitev strokovne usposobljenosti za 
opravljanje strokovnega dela v športu, katerih nosilec je Atletska zveza Slovenije 
(AZS). Na predlog predsednika AZS se oblikuje komisija, ki za vsako posamezno 
vlogo vodi postopek priznavanja predhodno pridobljenih kompetenc, kot to določa 
IX. poglavje Pravilnika o usposabljanju strokovnih delavcev v športu (Uradni list RS, 
št. 49/18) ter sprejme sklep o izdaji odločbe o vsebini in obsegu priznanih 
kompetenc. 

                                                                                         

 

 

Uroš Verhovnik, predsednik ZATS 

 
 

 

 
 


