
 

 

Ljubljana 9.11.2020 

 

Zadeva: Kompetence za delo v športu pridobljene v programih usposabljanj Zveze karate organizacij 

Slovenije (ZKOS) 

 

Strokovni delavci v športu, ki so usposabljanje opravili v programih ZKOS (člani zvez SZTK, JKA, 

SKIF,TKF, Fudokan zveza, Kyokushinkai Slovenija) imajo kompetence za izvajanje športne rekreacije- 

karate klasični.  

Zakon o športu (ZŠpo-1) v 2.členu 11.odstavek športno rekreacijo opredeljuje kot: 

Športna rekreacija so različne pojavne športne oblike gibalne dejavnosti s ciljem ohranjanja zdravja, 

dobrega počutja in vitalnosti, druženja, tekmovanja oziroma zabave. 

ZKOS je imel v programih usposabljanja tri stopnje. Vsi, ki so se usposabljali v teh programih imajo 

naslednje kompetence: 

1. stopnja Vaditelj klasičnega karateja nima več kompetenc za delo v športu, 

2. stopnja Inštruktor klasičnega karateja ima kompetence za izvajanje in spremljanje, športne 

rekreacije - karate klasični, 

3. stopnja Trener klasičnega karateja ima kompetence za načrtovanje, organiziranje, izvajanje in 

spremljanje športne rekreacije – karate klasični.  

Program usposabljanja ZKOS je bil že ob potrditvi program za športno rekreacijo in je bil klasificiran 

med programe športne rekreacije. 

 

Pridobljene kompetence za športno rekreacijo ne omogočajo strokovnega dela v športu v vseh 

pojavnih oblikah, ter so zelo omejene in ne dovoljujejo izvajanj športne vadbe na naslednjih področjih: 

• prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, 

• kakovostni šport, 

• vrhunski šport, 

• šport starejših,  

• šport invalidov. 

 

KARATE ZVEZA SLOVENIJE (nacionalna panožna športna zveza) je pripravila programe po katerih lahko 

posamezniki pridobijo kompetence za športno treniranje, kar omogoča izvajanje športne vadbe v vseh 

pojavnih oblikah, kot jih opredeljuje zakon o športu.  



1. stopnja Vaditelj klasičnega karateja - 66 ur dodatnega usposabljanja za pridobitev naziva Strokovni 

delavec 1-športno treniranje -karate. 

2. stopnja Inštruktor klasičnega karateja - 44 ur dodatnega usposabljanja za pridobitev naziva 

Strokovni delavec 1- športno treniranje -karate. 

3. stopnja Trener klasičnega karateja. Vsem se prizna prva stopnja strokovne usposobljenosti in naziv 

Strokovni delavec 1- športno treniranje- karate. Pridobitev naziva se opravi v skladu z pravilnikom 

KZS o priznanju pridobljenih kompetenc v formalnem in neformalnem izobraževanju. 

Za pridobitev naziva Strokovni delavec 2- športno treniranje- karate je potrebno opraviti 

usposabljanje v celoti (110 ur). 

Dodatna usposabljanja lahko posamezniki opravijo na rednih usposabljanjih KZS in si pridobijo naziv 

Strokovni delavec 1- športno treniranje- karate. Vsi kandidati pa morajo izpolnjevati še ostale pogoje 

opredeljene v 49. členu ZŠop-1. 

Celotni program usposabljanja KZS za naziv Strokovni delavec1- športno treniranje - karate obsega 100 

ur.  

Za dodatna pojasnila in informacije lahko pišete na e- mail tek@karate-zveza.si ali 

peter.sircelj@karate-zveza.si  

 

Športni pozdrav. 

Karate zveza Slovenije  

Tehnična komisija 

Predsednik: dr. Jernej Sever 
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