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RAZPIS DODATNEGA USPOSABLJANJA ZA OBSTOJEČE VADITELJE KZS IN PREOSTALE 

KANDIDATE, KI JIM JE TEHNIČNA KOMISIJA KZS POTRDILA ŽE PRIDOBLJENE 

KOMPETENCE V FORMALNEM IN NEFORMALNEM IZBRAŽEVANJU ZA PRIDOBITEV NAZIVA: 

STROKOVNI DELAVEC 1 – ŠPORTNO TRENIRANJE – KARATE 

 

VODJA USPOSABLJANJA:  

Sebastjan Budihna, mag. 

 

NAMEN IN STOPNJA USPOSABLJANJA: 

Karate zveza Slovenije razpisuje dodatno strokovno usposabljanje za pridobitev naziva STROKOVNI 
DELAVEC 1 – športno treniranje – KARATE.  

Dodatno usposabljanje je namenjeno vsem vaditeljem, ki so pod okriljem Karate zveze Slovenije 
usposabljanje opravili po letu 1998. Na usposabljanje se lahko prijavijo tudi kandidati, ki so 
usposabljanja opravljali v okviru drugih karate zvez in so s strani tehnične komisije KZS prejeli odločbo 
o priznanju že pridobljenih kompetenc.  

Po dodatnem usposabljanju bodo kandidati osvojili kompetence, ki v skladu z novim Zakonom o 
športu (ZŠpo-1) ustrezajo zahtevam prve stopnje usposobljenosti športnih delavcev. V skladu z 49. in 
50. členom (ZŠpo-1) prva stopnja usposobljenosti športnemu delavcu omogoča, da izvaja in spremlja 
proces športne vadbe.  

OBRAZLOŽITEV ZA KANDITATE, KI SO PREDHODNA USPOSABLJANA OPRAVILI V OKVIRU 
KZS: 

V skladu z 92. členom zakona o športu (ZŠpo-1) so morali vsi  dosedanji vaditelji in inštruktorji karateja  
do junija 2020 opraviti dodatne zahtevane vsebine na osnovi katerih se jim lahko v skladu 49. in 50. 
členom  (ZŠpo-1) prizna 1. stopnja strokovne usposobljenosti.  
 

UPOŠTEVANJE ŽE PRIDOBLJENIH KOMPETENC: 
 

Vaditelji in inštruktorji karateja, ki so usposabljanje opravili pred letom 1998 ali so ga opravljali v 

organizaciji drugih zvez pozivamo, da v skladu s Pravilnikom za priznanje kompetenc pridobljenih v 

formalnem in neformalnem izobraževanju, najkasneje do 1.12. 2020 na elektronski naslov 

peter.sircelj@karate-zveza.si pošljejo vlogo za priznanje kompetenc. Tehnična komisija KZS bo vloge 

obravnavala pred začetkom dodatnega usposabljanja. Kandidati, ki jim bo Tehnična komisija KZS 

priznala kompetence, bodo lahko opravljali samo vsebine za katere še niso pridobili ustreznih 

kompetenc.  

DATUM PRIČETKA IN ZAKLJUČKA USPOSABLJANJA:  

Teoretični del usposabljanja bo potekal preko video konference. Praktični del usposabljanja pa bomo 

izvedli naknadno, ko bodo zdravstvene razmere v državi to dopuščale.  Usposabljanje se prične v 

petek 11. 12. 2020 ob 16:00. 
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POGOJI ZA VKLJUČITEV V PROGRAM DODATNEGA USPOSABLJANJA PRVE STOPNJE SO:  
 

- Opravljena 1. stopnja usposobljenosti (vaditelj) v okviru KZS (potrdilo- diploma) ali  
- Odločba o priznanju že pridobljenih kompetenc v formalnem ali neformalnem izobraževanju s 

strani Tehnične komisije KZS in  
- Kopija zaključnega spričevala oziroma potrdilo o najvišji doseženi izobrazbi.  

 

CILJI PROGRAMA: 

Pridobitev dodatnih kompetenc strokovnih delavcev 1. stopnje po starem zakonu (ZŠpo), ki športnemu 

delavcu omogočajo, da v skladu z 49. in 50. členom Zakona o športu (ZŠpo-1) izvaja in spremlja 

proces športne vadbe in s tem pridobi naziv STROKOVNI DELAVEC 1 - športno treniranje – KARATE.  

 
PREDMETNIK IN PREDAVATELJI 
 
Dodatno usposabljanje obsega 46 ur.  
 

zap. št. PREDMET št. ur 

1 Telesna priprava 6 

2 Psihosocialne osnove športa 5 

3 Odgovornost in zakonodaja v športu 2 

4 Razumevanje in strategije dela z 

učenci s težavami v gibanju 

5 

5 Menedžment v športu 3 

6 Osnove biomehanike v borilnih 

veščinah 

4 

7 Značilnosti treniranja posameznih 

starostnih skupin  

 

6 

8 Osnovna sodniška pravila 4 

9 Metodika učenja tehnike,  osnovnih 

elementov in kat 

6 

10 Metodika učenja športnega boja 5 

 
CENA TEČAJA: 

Cena dodatnega usposabljanja (46 ur) za člane klubov KZS –  390 eur 

Cena dodatnega usposabljanja (46 ur) za posameznike, ki niso člani klubov KZS – 490 eur  

Popusti na usposabljanje:   

- Za dva udeleženca iz istega kluba 5% popusta 
- Za tri udeležence iz istega kluba 10% popusta  
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- Za štiri in več udeležencev iz istega kluba 20 % popusta 

Omenjeni znesek je potrebno do pričetka usposabljanja nakazati na transakcijski račun KZS: SI56 

0310 0101 2382 504. Obvezno navedite referenco: Sklic: 041 + Šifra kluba (objavljena na spletni 

strani KZS).  

Zahtevano dokumentacijo (potrdila o komepetencah in kopija zaključnega spričevala oziroma potrdila 

o najvišji doseženi izobrazbi), prijavnico na dodatno usposabljanje in potrdilo o plačilu je potrebno do 

7.12. 2020 poslati na elektronski naslov tehnične komisije tek@karate-zveza.si. 

 

PREDVIDEN URNIK DODATNEGA USPOSABLJANJA 

- Usposabljanje teoretičnih vsebin bo potekalo prek spletene učilnice. 

- Usposabljanje praktičnih vsebin bo potekalo v prostorih STSŠ Ljubljana. 

- Urnik po posameznih predmetih bodo udeleženci usposabljanja prejeli pred začetkom 
predavanj. 

 
I.  TEDEN   

Petek 11. 12. 2020  od 16:00 do 21:00   

Sobota 12. 12. 2020 od 9:00 do 17:00    

Nedelja 13. 12. 2020 od 9:00 do 17:00   

 

II. TEDEN   

Petek 17. 12. 2020 od 16:00 do 21:00   

Sobota 18. 12. 2020 od 9:00 do 17:00 

Nedelja 19. 12. 2020 od 9:00 do 17:00  

 

III. TEDEN (Izbrane vsebine) 

 

Sobota 16. 1. 2021 od 9:00 do 17:00 
Nedelja 17. 1. 2021 od 9:00 do 15:00 
  

IV. TEDEN  

Sobota 30.1.2021 od 10:00  do 11:00  Opravljanje preizkusa znanja – PISNI DEL  

Tehnična komisija Karate zveze Slovenije  

Predsednik 

Dr. Jernej Sever 
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