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RAZPIS USPOSABLJANJA ZA NAZIV VADITELJ ŠPORTNE REKREACIJE, Strokovni delavec 2 

NAZIV USPOSABLJANJA Vaditelj športne rekreacije, 2. stopnja 

PRIREDITELJ: Športna unija Slovenije – zveza društev za športno rekreacijo in vzgojo 

NAMEN IN CILJ 
PROGRAMA 
USPOSABLJANJA: 

Strokovni delavci z nazivom Vaditelj športne rekreacije 2. stopnje lahko 
na področju vodenja programov športne rekreacije delujejo samostojno. 

Osnovni namen usposabljanja je usposobiti slušatelje za samostojno 
organizacijo in vodenje programov športne rekreacije. Pri tem je namen 
(cilj) programa pridobiti poglobljena znanja iz področja: 

 Pedagogike in didaktike v športni rekreaciji 
 Managementa, organiziranosti in pravnega  vidika športne 

rekreacije 
 Medicine športa in telesne dejavnosti 
 Najpogostejših poškodb v športni rekreaciji in triaže 

poškodovancev 
 Zdrave prehrane v športni rekreaciji 
 Psihologije in sociologije športne rekreacije 
 Načrtovanja vadbe moči, gibljivosti, aerobnih sposobnosti in 

merjenja 
 Učenja tehnike izvajanja krepilnih in razteznih gimnastičnih vaj 
 Osnov vadbe v naravi, ob glasbi, otrok in mladine, starostnikov, 

ljudi s posebnimi potrebami in vadbe teka 

TERMINI TEČAJA: 20.5. – 19.6.2016 

TRAJANJE TEČAJA: 90 UR + IZPIT 

KRAJ: 
Teoretični del: Zavarovalnica Triglav, Verovškova 60b, Ljubljana 

Praktični del: Športna hiša Ilirija, Vodnikova cesta 155, Ljubljana 

VODJA USPOSABLJANJA: Gregor Pečovnik 

VODJA TEČAJA: Ana Radivo 

IZBIRA KANDIDATOV: 

  

Na tečaj bo sprejetih 40 kandidatov.  

Tečaj bo izveden v kolikor bo prijavljenih najmanj 30 kandidatov. 
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POGOJI PRIJAVE: 

Pogoji vpisa 
 

1. polnoletnost 
2. zaključena najmanj 3-letna poklicna šola,  
3. potrdilo o  vsaj enoletnem delu vaditelja športno rekreativnih 

programov* in 
4. pridobljen  naziv (vsaj eden izmed): 

 
 Vaditelj športne rekreacije 1 
 Vaditelj športne rekreacije 
 Vaditelj športno-rekreativnih programov za ženske 
 Vaditelj športno-rekreativnih programov za mladostnike 
 Vaditelj športno-rekreativnih programov za moške 
 Vaditelj športne rekreacije odraslih  
 Vaditelj športne aktivnosti za seniorje 

 
*Potrdilo lahko izda športno društvo, fitnes center, podjetje ali druga oblika 
organizacije 

POTREBNA DOKAZILA: 

Kopija osebnega dokumenta. 

Kopija spričevala. 

Potrdilo o enoletnem delu vaditelja na področju športno rekreativnih 
programov. 

Potrdilo o pridobljenem nazivu. 

POGOJI DOKONČANJA: 

Pogoji za uspešno dokončanje programa: 

1. Vsaj 85 % udeležba na usposabljanju 
2. Praktično vodenje vadbe v športnem društvu v obsegu 15 ur 
3. Praktični izpit 
4. Teoretični preizkus znanja s področja: 

 Pedagogike in didaktike v športni rekreaciji 
 Managementa, organiziranosti in pravnega  vidika športne 

rekreacije 
 Medicine športa in telesne dejavnosti 
 Najpogostejših poškodb v športni rekreaciji in triaža 

poškodovancev 
 Zdrave prehrane v športni rekreaciji 
 Psihologije in sociologije športne rekreacije 
 Načrtovanje vadbe moči, gibljivosti, aerobnih sposobnosti in 

merjenje 
 Učenje tehnike izvajanja krepilnih in razteznih gimnastičnih vaj 
 Osnov vadbe v naravi, ob glasbi, otrok in mladine, starostnikov, 

ljudi s posebnimi potrebami in vadbe teka 
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PRIJAVE: 

Spletna prijavnica 

Ob prijavi je potrebno priložiti vsa dokazila, navedena v stolpcu potrebna 
dokazila.  

Rok za prijavo in oddajo zahtevanih dokazil je 16.5.2016. 

ROK PRIJAV: 9.5.2016  

PRIJAVNINA: 

Cena usposabljanja znaša 450 EUR z DDV za člane ŠUS oziroma 700 EUR z 
DDV za ostale.* Cena vključuje organizacijo in izvedbo tečaja, obvezno 
literaturo Športna rekreacija in 251 vaj moči za radovedne. 

Rok za plačilo prijavnine je 9.5.2016.  

*po dogovoru možnost plačila na 3 obroke (pogoj pri obročnem odplačevanju je 
plačan prvi obrok pred začetkom tečaja, kandidat pa lahko pristopi k izpitu, ko 
ima poravnane vse tri obroke). 

DOPLAČILA: 
Zavarovanje odgovornosti za vaditelje pri Zavarovalnici Triglav v vrednosti 
29,50 EUR (opcijsko). 

PRIDOBLJENE 
KOMPETENCE: 

Udeleženci si bodo po opravljenih vseh obveznostih pridobili strokovno 
usposobljenost 2. stopnje, z nazivom Vaditelj športne rekreacije 2. 
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