
 

 
 

 

 

 

 

RAZPIS PROGRAMA 
RAZVIJANJE EMPATIJE V ŠPORTU  

 
program nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja  

strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju 

 

Aktivnost se izvaja v okviru projekta Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018-2022. 
 
»Projekt Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018-2022 delno financira Evropska unija iz Evropskega 
socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Projekt se izvaja v okviru Operativnega 
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 10: Znanje, 
spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1: Izboljšanje enakega 
dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih 
oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, 
tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 2: Izboljšanje 
kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.« 

 
PRIREDITELJ: ŠPORTNA UNIJA SLOVENIJE - ZVEZA DRUŠTEV ZA 

ŠPORTNO REKREACIJO IN ŠPORTNO VZGOJO in 
Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez  

KRAJ:  Vodnikova cesta 155, Ljubljana 

TERMIN 
PROGRAMA: 

03. in 04.03.2020 

VODJA PROGRAMA: Ana Radivo 

O PROGRAMU Programski sklop: Programi profesionalnega usposabljanja 
Tematski sklop: Prednostne teme 
Tema: Varno in spodbudno učno okolje 

UDELEŽENCI 
 

Ciljna skupina: zaposleni:  

 Učitelji/profesorji v osnovni in srednji šoli in  

 strokovno usposobljen in izobražen kader na področju 
športa. 

 
Na tečaj bo sprejetih prvih 30 kandidatov, ki bodo do 
navedenega roka (24.02.2020 do 14.00 ure) opravili spletno 
prijavo z vsemi ustreznimi dokazili.  
 
Tečaj bo izveden, če bo prijavljenih najmanj 15 kandidatov. 

POGOJI PRIJAVE   Kandidat mora izkazati status zaposlitve – ni pogoj 
zaposlitev v športu, ampak na katerem koli področju (pri 
čemer so na področju športa možne naslednje oblike 
zaposlitve: zaposlitev na podlagi pogodbe o zaposlitvi, 
samostojni podjetnik, zasebni športni delavec in poklicni 
športnik). 

 Pedagoška izobrazba (učitelj, profesor) ali izobrazba 
športne smeri ali strokovna usposobljenost za delo v 
športu. 

 Starost najmanj 18 let. 

POTREBNA 
DOKAZILA: 

Kandidati morajo do navedenega roka v okviru spletne 
registracije in prijave na http://prijave.olympic.si predložiti 
naslednja dokazila: 

http://prijave.olympic.si/


 

 
 

 

 

 2 

 Dokazilo o pridobljeni pedagoški izobrazbi ali izobrazbi 
športne smeri (npr. kopija diplome) ali 

 Kopijo diplome o usposobljenosti za strokovno delo v 
športu in 

 Dokazilo, s katerim kandidat izkazuje status zaposlitve 
(aktualno potrdilo o zaposlitvi, v primeru samostojnega 
podjetnika izpis iz AJPES-a, izpis zavarovanj v RS, ki 
ga izda ZPIZ ali drug relevanten dokument) in 

 Kopija osebnega dokumenta. 

POGOJI 
DOKONČANJA:  

Prisotnost na seminarju, aktivno sodelovanje v diskusiji in 
praktičnem delu. 

PRIJAVE: 
 
 

PRIPOROČAMO PRED REGISTRACIJO/PRIJAVO: 
Na vstopni strani spletne aplikacije imate na voljo Navodila 
(tudi v video obliki) za uporabo aplikacije.  
 
Registracija in prijava na dogodek preko spleta poteka v dveh 
korakih na naslovu: http://prijave.olympic.si 

 
1. Registracija (zgolj enkratno ob prvi uporabi) v spletno 

aplikacijo za prijave – kliknete na »Ustvarite si račun«  
(ob registraciji priložite kopijo osebnega dokumenta in 
aktualno dokazilo o zaposlitvi) 

Po opravi registracije skrbnik pregleda (le ob delavnikih v 
dopoldanskem času) vsebino in vam registracijo potrdi  in na vaš e-
naslov prejmete aktivacijsko povezavo, na katero morate klikniti, če 
pa ugotovi nepopolnosti dobite e-obvestilo.  

2. Prijava na izbrani dogodek  (ob prijavi priložite kopijo 
osebnega dokumenta in dokazilo o zaposlitvi  - oboje 
gre za identična dokumenta kot ob registraciji, če ni 
daljšega časovnega razmika med registracijo in prijavo 
na dogodek (max do 1. mesec star dokument) ter kopijo 
dokazila o zahtevani izobrazbi oz. usposobljenosti 

Po prijavi skrbnik ponovno pregleda vsebino in vam prijavo potrdi 
oziroma morebiti pozove k dopolnitvam. Šele v primeru potrditve 
zasedate prosto mesto. 

 
POMEMBNO: 
Vsi tisti, ki ste zaposleni v šolstvu in boste po zaključku 
dogodka želeli pridobiti potrdilo o pridobljenih točkah, 
morate obvezno poleg izpolnjene prijave v spletni 
aplikaciji (povezava zgoraj) opraviti še prijavo v sistemu 
KATIS na povezavi:  

https://paka3.mss.edus.si/Katis/Prijava.aspx  

 

ROK PRIJAV in 
DOKAZIL: 

Rok spletne registracije in prijave ter prilaganja vseh 
ustreznih dokazil je: 
24.02.2020 do 14.00 ure oz. do zapolnitve prostih mest.  

PRIJAVNINA: Program je brezplačen zaradi sofinanciranja Evropskega 
socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport. 

NAMEN IN CILJ 
PROGRAMA: 

Cilji delavnice so: spoznati teorijo in vaditi veščine povezovalne 
komunikacije. Vaditi aktivno poslušanje. Prepoznavanje potreb, 
občutij in stiske mladih. Spoznati razlike med povezovalnim in 

http://prijave.olympic.si/
https://paka3.mss.edus.si/Katis/Prijava.aspx
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razdiralnim jezikom. Spoznati, kako med mlade vnesti več 
medsebojnega razumevanja, spoštovanja in razumevanja. Se 
naučili postavljati meje na povezovalen način. 

PRIDOBLJENE 
KOMPETENCE: 

Udeleženci prijavljeni preko sistema KATIS – Katalog 
programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja 
strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (strokovne 
delavke in delavci iz vzgoje in izobraževanja) bodo po 
opravljenih vseh obveznostih (in opravljeni evalvaciji) lahko 
dobili potrdilo o pridobljenih 0,50 točke. 
Ostali udeleženci si pridobijo potrdilo o udeležbi na dogodku. 
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URNIK  

PROGRAMOV NADALJNJEGA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA 
STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU 

 

 »RAZVIJANJE EMPATIJE V ŠPORTU« 
 

Ljubljana, 03. in 04.03.2020 
 

 
Vodnikova cesta 155, Ljubljana 

 
 
 

DAN URA št. 
ur 

PREDMET PREDAVATELJ 

3.3.20 08.00 – 12.00 4 Veščine povezovalne komunikacije Jaka Kovač 

 12.00 – 12.30  Odmor  

 12.30 -  15.30 3 Aktivno poslušanje: ključno orodje za 
krepitev stika z mladimi 

Jaka Kovač 

 15.30 – 17.30 2 Prepoznavanje potreb, občutkov in 
stiske mladih 

Jaka Kovač 

4.3.20 08.00 – 12.00 4 Povezovalni ali razdiralni jezik Jaka Kovač 

 12.00 – 12.30  Odmor  

 12.30 -  15.30 3 Empatično poslušanje: ključ do 
dobrih odnosov 

Jaka Kovač 

 15.30 – 17.30 2 Kako postavljati meje na povezovalen 
način 

Jaka Kovač 

 


