Nujno obvestilo za vse usposobljene strokovne kadre KZS!
Spremenjena športna zakonodaja je prinesla precej sprememb na področju izvajanja
strokovnega dela v športu ter usposabljanja strokovnih delavcev v športu.
Zakon o športu (ZŠpo-1), ki je stopil v veljavo 24. 6. 2017, med drugim navaja sledeče:
Strokovno delo v športu
Strokovno delo v športu predstavlja delo na področju naslednjih športnih programov:
prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi
potrebami, obštudijska športna dejavnost, športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport, kakovostni šport, vrhunski šport, šport invalidov, športna
rekreacija in šport starejših.
Strokovni delavec v športu
Strokovni delavec v športu opravlja delo na področju športa, ki obsega načrtovanje,
organiziranje, izvajanje, spremljanje in vrednotenje procesa športne vadbe. Strokovno delo v
športu je tudi individualno poučevanje in poučevanje na tečajih v športnih panogah, ki imajo
evidentiran uradni tekmovalni sistem.
Podatek, ki je zelo pomemben za vse strokovne kadre KZS je, da je za zakonitost
opravljanja strokovnega dela v športu nujno izpolnjevanje naslednjih pogojev:
Strokovno delo v športu opravlja strokovni delavec, ki:
a) ima ustrezno izobrazbo ali usposobljenost v skladu s tem zakonom in
b) je vpisan v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v
športu.

Vlogo za vpis v razvid strokovno izobraženih in usposobljenih delavcev v športu mora vsak
posameznik vložiti sam. Vpis je obvezen za VSE, ki želijo zakonito opravljati dejavnost
poučevanja, ne glede na svoj pravno formalni status. To ni vpis v razvid zasebnih športnih
delavcev!
Navodila za vpis v razvid strokovno izobraženih in usposobljenih strokovnih delavcev v
športu
Strokovni delavec v športu vloži predlog za vpis v razvid strokovno izobraženih in strokovno
usposobljenih delavcev v športu pri ministrstvu, pristojnemu za šport. Predlogu za vpis v razvid
mora priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev. Vloge morajo biti posredovane na elektronski
naslov gp.mizs@gov.si ali na naslov:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Masarykova 16
1000 Ljubljana

Poleg vloge (izpolnjenega ter lastnoročno podpisanega obrazca), je treba priložiti še naslednja
dokazila:
a) Izobraženi strokovni delavci:
DIPLOMA O IZOBRAZBI ŠPORTNE SMERI
b) Usposobljeni strokovni delavci:
DIPLOMA O STROKOVNI USPOSOBLJENOSTI (lahko tudi potrdilo o pridobljeni strokovni
usposobljenosti)
Kandidati, ki ne posedujejo diplome o usposobljenosti v predpisani obliki (starejše generacije
usposobljenih delavcev), morajo pred tem pridobiti potrdilo o usposobljenosti, ki ga prav tako
izda MIZŠ. Kdor želi potrdilo pridobiti s pomočjo KZS, naj do 20. 12. 2019 pošlje na e-mail KZS
priloženi zahtevek in bomo v njegovem imenu zaprosili za tisk potrdil.
STROKOVNI DELAVCI S STARO PRVO STOPNJO USPOSOBLJENOSTI:
Strokovni delavci, ki so pridobili usposobljenost prve stopnje (Inštruktor jahanja – asistent) v
skladu s starim Zakonom o športu (do junija 2017), se ne vpisujejo v Razvid strokovno
izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu, saj morajo po pogojih novega
Zakona o športu nadgraditi usposobljenost do nove 1. stopnje usposobljenosti.
S staro 1. stopnjo usposobljenosti lahko Strokovni delavci opravljajo strokovno delo v športu
le še do 24. 6. 2020.
Obrazec za vložitev predloga za vpis v razvid najdete na naslednji povezavi:
Predlog za vpis v Razvid strokovno izobrazenih in usposobljenih strokovnih delavcev v
sportu (pdf, 256 KB)

Za več informacij lahko pisno zaprosite na e-mail kzs@konj-zveza.si

Prosimo, da zadevo čim prej uredite, saj se v nasprotnem primeru nahajate v prekršku.

Športni pozdrav,
Slovenska konjeniška akademija

VLOGA ZA PRIDOBITEV POTRDILA O USPOSOBLJENOSTI V ŠPORTU
Pooblaščam KZS, da v mojem imenu pridobi Potrdilo o doseženi usposobljenosti v športu, ki
ga potrebujem za vpis v Razvid strokovno izobraženih in usposobljenih strokovnih delavcev v
športu.
Podatki o kandidatu
IME IN PRIIMEK:______________________________________________________________
SPOL:

M

Ž

NASLOV STALNEGA BIVALIŠČA: __________________________________________________
POŠTA S POŠTNO ŠTEVILKO:
|__|__|__|__|__________________________________________
TELEFON ali GSM: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|
E-POŠTA___________________________________
DATUM ROJSTVA:_________________ KRAJ ROJSTVA________________________________
STOPNJA IZOBRAZBE: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.
DATUM VLOGE:_____________________________

Kandidat s svojim podpisom dovoljuje uporabo podatkov s tega obrazca za potrebe
kadrovskega informacijskega sistema na področju športa v Sloveniji, ki ga s pomočjo spletne
aplikacije ŠPAK 2 upravlja Zavod za Šport Slovenije – Športno informacijski center.

Podpis: _____________________________

