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PRAVILNIK ŠPORTNE UNIJE SLOVENIJE 
o licenciranju strokovnih delavcev na področju športne rekreacije za organizacijo in 

vodenje športno rekreativne vadbe, ki se odvija na področju R Slovenije 
 

SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 

(1) Pogoji licenciranja izhajajo iz pravilnika OKS o licenciranju in veljajo za vse panožne zveze. V 
skladu z zakonodajo je opravljanje dela v športu vezano na posedovanje licence, delo na črno pa 
je sankcionirano tako za delavca kot delodajalca.  

(2) Športno rekreativne programe, ki se odvijajo na področju športne rekreacije, smejo voditi samo 
vaditelji: 
a) z ustrezno strokovno izobrazbo pridobljeno na Fakulteti za šport,  
b) usposobljenostjo opravljeno v okviru 2. stopnje strokovnega usposabljanja po programih, ki 

jih potrdi strokovni svet vlade za šport in katerih izvajalci imajo potrjen pravilnik o 
licenciranju s strani OKS, 

c) usposobljenostjo opravljeno v okviru 1. stopnje strokovnega usposabljanja, 
d) po programih, ki jih potrdi strokovni svet vlade za šport in katerih izvajalci imajo potrjen 

pravilnik o licenciranju s strani OKS, pod nadzorom strokovnih delavcev višjih stopenj 
usposobljenosti in izobraženosti. 
 

(3) Dokazilo o priznanju strokovnosti posameznemu vaditelju predstavlja: 
a) diploma, ki jo vaditelj pridobi na usposabljanju v programih, ki jih potrdi strokovni svet vlade za 

šport, 
b) potrdilo o strokovni izobrazbi pridobljeni na Fakulteti za šport in 
c) licenca, ki jo izda Olimpijski komite Slovenije.  

 
LICENCA 

 
2. člen 

 
(1) Licence izdaja in potrjuje OKS. . 
(2) Prvostopenjski organ Športne unije Slovenije je pooblaščena oseba s strani Športne unije 

Slovenije, drugostopenjski organ je Izvršni odbor, ki odloča na predlog Strokovnega sveta 
Športne unije Slovenije. 

(3) Licenca velja za dobo naslednjega koledarskega leta od leta pridobitve licence. 
 

 
 
 



UPRAVIČENI DO LICENCE 
 

3. člen 
 

(1) Licenco za opravljanje strokovnega dela na področju športne rekreacije: Vaditelj športne 
rekreacije 1 in Vaditelj športne rekreacije 2 lahko pridobijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje 
kriterije: 

a. državljani Republike Slovenije, ki to dokažejo z potrdilom o državljanstvu, 
b. tujci, ki predložijo v Sloveniji nostrificirano diplomo o ustrezni strokovni izobrazbi pridobljeno v 

tujini ter ob tem predložijo tudi dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, 
c. delujejo na področju športne rekreacije več kot dve leti in to dokažejo z potrdilom društva,  
d. imajo potrdilo o ustrezni minimalni strokovni usposobljenosti na področju športne rekreacije -

strokovni delavec 1. stopnje in pridobitvi kompetenc iz področij: metodike učenja in treniranja v 
programih športne rekreacije, priprave, organizacije in izvedbe vadbe, ki ohranja, krepi in 
spodbuja zdravje,  varnostnih ukrepov pri izvajanju športnih aktivnosti, vodenja in upravljanja 
športno-rekreativnih programov, projektov in prireditev,  upravljanja športnega društva,     
vadbenih oblik in priprave vadbenih programov v športni rekreaciji glede na temeljne ciljne 
skupine: mladostniki, starostniki, ženske in moški. 

e. dokažejo z ustreznim potrdilom svojo redno izpopolnjevanje na licenčnih seminarjih v 
organizaciji Športne unije Slovenije ali dokažejo svojo udeležbo na usposabljanjih, ki skupaj 
prinašajo seštevek štirideset točk za 1. stopnjo ali osemdeset točk za 2. stopnjo strokovne 
usposobljenosti. 

f. jim ni s pravnomočno odločbo prepovedano opravljanje te dejavnosti. 
 

PRIDOBITEV LICENCE 
 

4. člen 
(1) Kandidat za pridobitev licence vloži pisno vlogo tako, da priloži kopije zahtevanih dokumentov iz 

3. člena tega pravilnika ter na poziv pooblaščene osebe Športne unije Slovenije omogoči 
vpogled v originale teh dokumentov. 

(2) Licenca se podeli v roku 30 dni po prejemu popolne vloge in ob pogoju, da so vsi pogoji 
izpolnjeni. Kandidat s pisnim potrdilom izkazuje, da ima ustrezno licenco za delo v športu na 
področju športne rekreacije.  

(3) V kolikor kateri izmed pogojev ni izpolnjen kandidat prejme uradno pisno obvestilo o 
neizpolnjevanju pogojev za pridobitev licence. V tem primeru ima možnost dopolnitve vloge ali 
pritožbe v roku 30 dneh od prejema obvestila. Pritožbo obravnava Strokovni svet Športne unije 
Slovenije ter na njegov predlog dokončno odloča Izvršni odbor.   

 
 
 
 
 
 
 



USPOSABLJANJA ZA POTRDITEV LICENCE 
 

5. člen 
 

(1) Preglednici, ki določata število točk, ki jih strokovni delavec lahko pridobi in jih uveljavlja za 
pridobitev licence. 
a) licenčni seminar v organizaciji Športne unije Slovenije, ki prinaša 40 točk; 
b) sodelovanje v programih akademije športa za vse Športne unije Slovenije: 

 
Udeležba v programih strokovnega usposabljanja in na strokovnih posvetih 
 

Število pridobljenih točk 

Udeležba na enodnevnem strokovnem usposabljanju 10 točk 

Udeležba na dvo ali več dnevnem strokovnem usposabljanju 15 točk 

Udeležba na lokalnih posvetih  10 točk 

Udeležba na vsakoletnem slovenskem forumu športa za vse 15 točk 

Udeležba na drugih z usposabljanjem povezanih dogodkih 5 točk 

 
c) sodelovanje v drugih programih strokovnega usposabljanja na področju športne rekreacije, 

ki jih organizirajo druge športne organizacije in visokošolski zavodi: 
 

Udeležba v programih strokovnega usposabljanja in na strokovnih posvetih 
 

Število pridobljenih točk 

Udeležba na enodnevnem strokovnem usposabljanju do 5 točk 

Udeležba na dvo ali več dnevnem strokovnem usposabljanju do 10 točk 

Udeležba na slovenskem kongresu športne rekreacije  do 5 točk 

Udeležba na drugih z usposabljanjem povezanih dogodkih do 5 točk 

 
(2) Programe iz točke b) prejšnjega člena na predlog kandidata, ki uveljavlja udeležbe, ovrednoti 

Strokovni svet Športne unije Slovenije. 
 

PRENEHANJE ALI ODVZEM LICENCE 
 

6. člen 
 

(1) Licenca je časovno omejena in jo je potrebno pravočasno obnoviti oz. potrditi kot je 
opredeljeno v tem pravilniku. Prenehanje veljavnosti licence ugotovi pooblaščena oseba 
Športne unije Slovenije.   

(2) Licenca je lahko začasno ali trajno odvzeta v kolikor se ugotovijo kršitve ali ravnanja v nasprotju 
z napotki, navodili in ostalimi določili opredeljenimi v programih iz 1. člena tega pravilnika. O 
odvzemu licence obravnava Strokovni svet Športne unije Slovenije ter na njegov predlog 
dokončno odloča Izvršni odbor.   

 
 
 
 



KONČNE DOLOČBE 
 

7. člen 
 

(1) Ta pravilnik stopi v veljavo, ko ga sprejme in potrdi Izvršni odbor Športne unije Slovenije. 
(2) Z dnem, ko začne veljati ta Pravilnik, prenehajo veljati vsi prejšnji sklepi, določila in pravilniki, ki 

so jih v zvezi z licenciranjem vaditeljev sprejeli organi Športne unije Slovenije.  
 
Ljubljana, 22.5.2013 

    
Športna unija Slovenije, 

Leni Fafangel, predsednica 


