
 

  

 

STROKOVNO USPOSABLJANJE VADITELJ ŠPORTNE REKREACIJE  

Športna unija Slovenije razpisuje strokovno usposabljanje Vaditelj športne rekreacije. 

Strokovno usposabljanje Vaditelj športne rekreacije vključuje teoretične in praktične vsebine s 
področja metodike učenja in treniranja, poznavanja načel vadbe vzdržljivosti, moči in gibljivosti 
ter priprave, organizacije in izvedbe vadbenih programov.  

OPIS 

Tečaj obsega 117 ur teoretičnih in praktičnih vsebin ter 15 ur vodenja vadbe, ki jo kandidati 
opravijo v društvu. Vsebine so deljene na teoretične, ki potekajo v obliki predavanj in praktične, ki 
potekajo v obliki delavnic. Na tečaju kandidati pridobijo tako teoretično kot praktično znanje.  

Po uspešno opravljenem izpitu kandidati pridobijo veljavno strokovno usposobljenost za delo v 
športu (2. stopnja po starem zakonu o športu). 

POTEK IZOBRAŽEVANJA 

Usposabljanje se bo odvijalo v Ljubljani, in sicer v ŠUS Eurofitnes centru na naslovu Vodnikova cesta 
155 in v prostorih Zavarovalnice Triglav na naslovu Verovškova 60b. 

Trajanje: 14.9. – 24.11.2018 

Obseg: 117 ur 

Predavanja se odvijajo ob koncu tedna. Terminski razpored predavanj je objavljen v predmetniku v 
priponki. Pred začetkom in tekom tečaja lahko pride do sprememb urnika. 

KOTIZACIJA 

Cena usposabljanja znaša 350 EUR in vključuje organizacijo in izvedbo tečaja in obvezno literaturo 
Osnove športne rekreacije. 

Doplačilo: zavarovanje poklicne odgovornosti pri Zavarovalnici Triglav, 29 EUR (opcijsko). 

PRIJAVE 

Minimalno število prijavljenih za izvedbo tečaja je 25. Največje število sprejetih kandidatov je 45. 

Pogoji za prijavo 

Pogoji za prijavo na usposabljanje: 

 polnoletnost 

 zaključena najmanj 3-letna poklicna šola 

 pridobljen  naziv (velja za kandidate, ki že imajo pridobljeno 1. stopnjo usposobljenosti): 
- 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 in  

- Vaditelj športne aktivnosti za seniorje  
 

Dokazila 

Kandidati morajo poleg prijavnice ob prijavi predložiti sledeča dokazila: 

 kopija osebnega dokumenta  

 kopija spričevala  

 potrdilo društva o interesu pridobljene usposobljenosti in sodelovanju na programih 
športne rekreacije  

 potrdilo o pridobljenem nazivu (velja za kandidate, ki že imajo pridobljeno 1. stopnjo 
usposabljanja) 

Pogoji dokončanja 

1. vsaj 85 % udeležba na usposabljanju (glede na število ur) 

2. praktično vodenje vadbe v športnem društvu (15 ur) in priprava dnevnika vadbe 

3. praktični izpit  

4. teoretični izpit 

Način prijave in plačila 

Kandidat mora v celoti izpolniti priloženo prijavnico. V kolikor plačnik tečaja ne bo kandidat sam, 
mora izpolniti tudi podatke o plačniku. V kolikor je plačnik pravna oseba, mora prijavnica vsebovati 
tudi žig in podpis odgovorne osebe plačnika. 

Na podlagi prejete prijavnice bo kandidat na elektronski naslov plačnika prejel predračun, ki je 
osnova za plačilo tečaja. 

Prijava je zaključena, ko prejmemo pravilno izpolnjeno prijavnico in vsa zahtevana dokazila. Rok 
za prijavo je petek, 13.7.2018. 

INFORMACIJE IN KONTAKT 

Več informacij v zvezi s tečajem je možno pridobiti na e-mail naslovu ana.radivo@sportna-unija.si 
ali telefonski številki 031 397 378. 
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