
             PRAVILNIK ZA PRIZNANJE  KOMPETENC PRIDOBLJENIH V FORMALNEM IN   

                                          NEFORMALNEM IZOBRAŽEVANJU                                                                                                                                                                                                       

 

 

V skladu z Zakonom o športu (ZŠpo-1) (Uradni list RS, št. 29/17, 1. in 4. odstavek 2. člena in 6. 

odstavek 54. člena) in Pravilnikom  o usposabljanju strokovnih delavcev v športu (Uradni list RS, št. 

49/18, 38., 39. in 40. člen) lahko posameznik odda vlogo za: 

 

UPOŠTEVANJE KOMPETENC PRIDOBLJENIH V FORMALNEM IN NEFORMALNEM IZOBRAŽEVANJU 

      

                                                                               1.člen 

Vlogo se odda na naslov KARATE ZVEZA SLOVENIJE, Grajski trg 1, 3313 Polzela, Tehnična komisija KZS 

ali po e - mailu na naslov tek@karate-zveza.si.  

 Vsebina vloge: 

- Ime in priimek vlagatelja 

- Datum rojstva 

- Naslov stalnega prebivališča 

- EMŠO vlagatelja 

- Poklic z dokončano stopnjo in smerjo  izobrazbe (kopija spričevala ali diplome) 

- Potrdila o opravljenih pridobljenih kompetencah v formalnem in neformalnem usposabljanju 

- Tekmovalne izkušnje (nivo tekmovalnih izkušenj npr. klubski ali reprezentančni nivo ter čas 

tekmovalne kariere) 

- Trenerske izkušnje 

- Potrdilo o članstvu v klubu 

- Potrdilo o strokovnem delu v klubu 

- Potrdilo o vplačilu takse za obravnavo vloge 

- Stopnja za katero uveljavlja kompetence 

Vlogo se odda na univerzalnem obrazcu, ki je sestavni del tega pravilnika. Vlogi je potrebno dodati 

vsa potrebna dokazila.   

 

                                                                        2. člen 

Vlagatelj, ki vlaga zahtevo za priznanje kompetenc pridobljenih v formalnem in neformalnem 

izobraževanju za II. stopnjo strokovne usposobljenosti v športu, mora predložiti tudi dokazilo o 

predhodno opravljeni I. stopnji strokovne usposobljenosti v športu po Zakonu o športu (Uradni list 

RS, št. 29/17) ali pa dokazilo opravljeno II. stopnjo strokovne usposobljenosti po starem Zakonu o 

športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP in 15/03). 
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                                                                       3. člen 

V primeru nepopolne vloge bo vlagatelja v roku 14 dni pozvala k dopolnitvam. Popolno vlogo bo 

tehnična komisija obravnavala v roku 60 dni od prejema vse potrebne dokumentacije.  

 

                                                                        4. člen 

Na osnovi prejetih dokazil bo tehnična komisija primerjala pridobljene kompetence v predhodnem 

formalnem in neformalnem izobraževanju s predmetnikom veljavnih programov usposabljanja 

Strokovni delavec 1 – športno treniranje – karate in Strokovni delavec 2 – športno treniranje – karate.  

 

                                                                        5. člen 

Tehnična komisija bo po obravnavi vloge, vlagatelju izdala odločbo o priznanju kompetenc, ki so mu 

bile priznane za strokovno delo v športu za posamezno stopnjo.  

Odločba bo vsebovala: 

- seznam priznanih predmetov, ki jih je tehnična komisija priznala na osnovi preverjanja že 

pridobljenih kompetenc  

- seznam  predmetov, ki jih mora vlagatelj še opraviti v enem izmed dodatnih ali rednih 

usposabljanj, ki ji organizira Karate zveza Slovenije   

- priznano stopnjo strokovne usposobljenosti v primeru, da je vlagatelj v predhodnem 

formalnem in neformalnem usposabljanju že pridobil vse potrebne kompetence za 1. ali 2. 

stopnjo strokovne usposobljenosti. 

Tehnična komisija bo po pravnomočnosti odločbe vlagatelja, ki je v predhodnem formalnem in 

neformalnem izobraževanju pridobil vse potrebne kompetence za posamezno stopnjo, vpisala v 

spletno aplikacijo ŠPAK in mu izdala diplomo. 

 

                                                                        6. člen   

 

Vlagatelj ob oddaji vloge za priznanje kompetenc plača takso za obravnavo vloge. Takso vplača na 

račun KZS št. računa SI56 0310 0101 2382 504. Takso je potrebno plačati ob vložitvi vloge.  

Taksa za priznavanje kompetenc: 

 I.  stopnje strokovne usposobljenosti znaša 

-  50 EUR za vlagatelje, ki so člani klubov Karate zveze Slovenije 

-  80 EUR za vlagatelje, ki niso člani klubov Karate zveze Slovenije 

II. stopnje strokovne usposobljenosti znaša 

-   70 EUR za vlagatelje, ki so člani klubov Karate zveze Slovenije 

- 100 EUR za vlagatelje, ki niso člani klubov  Karate zeve Slovenije 

                 

 



                                                         7. člen 

 

Vlagatelj, ki se ne strinja z odločitvijo tehnične komisije KZS, glede upoštevanja predhodno 

pridobljenih kompetenc, lahko v skladu z 40. členom Pravilnika o usposabljanju strokovnih delavcev v 

športu  (Uradni list. RS, št. 49/18) poda pisno pritožbo na IO KZS.  IO KZS obravnava pritožbo na prvi 

naslednji  seji IO.  

 

Ljubljana 2.7.2019 

 

Predsednik Karate zveze Slovenije  

Borut Strojin 

                                                                

                                                                 


