
 
PROGRAMU USPOSABLJANJA  
 

PODATKI O PROGRAMU USPOSABLJANJA  1.stopnja 

Področje športa športno treniranje 

Športna panoga ROKOBORBA 

Stopnja usposobljenosti 1. stopnja 

Ime programa Športno treniranje – Rokoborba - 1.stopnja 

Naziv, ki ga posameznik pridobi Strokovni delavec 1 – športno treniranje – rokoborba 

Ime in priimek vodje programa Jure Kuhar 

 
 

KOMPETENCE, KI JIH PRIDOBI POSAMEZNIK Z USPEŠNO ZAKLJUČENIM USPOSABLJANJEM: 

Trajanje programa usposabljanja (št. ur) 104 

Pogoji za vključitev v program 

- starost najmanj 18 let 

- najmanj  IV. stopnja izobrazbe 

- naziv Vaditelj rokoborbe 

- najmanj 5 let tekmovalnih izkušenj ali  1 leto športno 
pedagoških  izkušenj kot vaditelj rokoborbe 

Pogoji dokončanja 

UDELEŽBA: Tako pri teoretičnem kot praktičnem delu 
usposabljanja mora biti prisotnost najmanj 80% 

.  

IZPITI in OSTALE OBVEZNOSTI:  

- teoretični izpit iz splošnih vsebin in vsebin rokoborbe, ki so    

- navedene v predmetniku  

- praktični izpit (priprava in prikaz treninga ter ocena tehnike 
in  

- taktike) 

- seminarska naloga (najmanj 10 strani A4)  

- izpit za sodnika pripravnika (če ima tekmovalec 10-letni 
staž,     

- mu ga ni potrebno opravljati).   

- Kandidate se pri posameznem izpitu oceni z opravil oz. ni 
opravil.  

- Ob izpolnitvi vseh pogojev dokončanja, kandidat pridobi 
naziv Strokovni delavec 1 – športno treniranje – rokoborba. 

- Kandidati morajo usposabljanje zaključiti najkasneje v roku 
treh let od zaključka predavanj, posamezen izpit pa lahko 
opravljajo največ trikrat. 

 
 

PREDMETNIK OBVEZNIH VSEBIN (1. stopnja):  
 

zap. 
št. 

PREDMET 
št. 
ur 

standardi znanj 

1 
Osnove gibanja 

človeka 
5 

− Pozna gibalne sposobnosti 

− Pozna fizikalne zakonitosti gibanja 

− Pozna osnove gibalnega nadzora in učenja 



2 
Osnove športne 

vadbe 
5 

− Pozna in razume temeljne didaktične pristope (cilji vadbe, vsebine in 
metode) 

− Pozna metode in sredstva za razvoj gibalnih sposobnosti 

− Zna izvajati in spremljati športno vadbo skozi proces 

3 
Osnove medicine 

športa 
5 

− Pozna osnove prve pomoči in temeljnih postopkov oživljanja 

− Pozna uporabo avtomatiziranega zunanjega defibrilatorja pri temeljnih 
postopkih oživljanja 

− Zna izvesti prvo pomoč pri poškodbi gibal 

− Pozna osnove preprečevanja poškodb v športu 

4 
Psihosocialne 
osnove športa 

5 

− Pozna osnove razvojne psihologije (spoznavni razvoj, osebnostne 
lastnosti, motivacija) 

− Pozna osnove in pomen športne psihologije (vodenje, lik trenerja) 

− Prepozna družbene razsežnosti okolja, v katerem deluje (komunikacija, 
etika, doping, fair play, socialna inkluzija skozi šport) 

− Prepozna oblike nasilja v športu 

5 
Odgovornost in 

zakonodaja v športu 
2 

− Pozna pravne podlage, ki urejajo področje športa  

− Pozna odgovornosti, ki izhajajo iz izvajanja procesa športne vadbe 

Skupno št. ur obveznih 
vsebin 

22 

 
 
 
 
 
 

PREDMETNIK POSEBNIH VSEBIN: 

 

zap. 
št. 

PREDMET št. ur standardi znanj 
načini preverjanja 

znanja 
(teoretični/praktični) 

reference 
predavateljev 

1 

Rokoborba-
prikaz 
praktičnih 
vsebin 
rokoborbe 
stoje in v 
parterju 

60 

− tehnična priprava 

− tehnika stoje in tehnika v parterju 

− telesna priprava-razvoj 
moči,razvoj hitrosti, razvoj 
vzdržljivosti 

− taktika, taktika tekmovanja, 
taktika borbe 

− prikaz treningov z različno 
vsebino-graditveni in storilnostni 

− pedagoška praksa-vodenje 
ogrevanja, vodenje glavnega dela 
treninga 

− teoretični izpit iz 
splošnih vsebin in 
vsebin rokoborbe, 
ki so navedene v 
predmetniku  

−  praktični izpit 
(priprava in prikaz 
treninga ter ocena 
tehnike in taktike)  

− Prof. šp. vzg.;15 
let tekmovalnih 
izkušenj na 
najvišji ravni od 
kadetov do 
članov; 
Predsednik 
trenerske 
komisije 



2 
Teorija 
rokoborbe 

22 

− rokoborba - zgodovinski razvoj 

−  bonton in etika rokoborbe 

− razmejitev tekmovalna -množična 
rokoborba 

− analiza tehnike, taktike 

− telesna priprava 

− organiziranost rokoborbe v 
Sloveniji, RZS - sestava zveze, 
komisije, akti, 

− rokoborska pravila-sodnik 
pripravnik, 

− padci, tehnika stoje, tehnika v 
parterju 

− ocenjevanje tehnike 

− taktika, taktika tekmovanja, 
taktika borbe 

− teoretični izpit iz 
splošnih vsebin in 
vsebin rokoborbe, 
ki so navedene v 
predmetniku  

− praktični izpit 
(priprava in prikaz 
treninga ter ocena 
tehnike in taktike)  

− Prof. šp. vzg.;15 
let tekmovalnih 
izkušenj na 
najvišji ravni od 
kadetov do 
članov;Predsedni
k trenerske 
komisije 

− instruktor UWW, 
educator UWW; 
Predsednik 
sodniške komisije 

Skupno št. ur 
posebnih vsebin 

82  

                    
Prijava in dodatne informacije: Stanislav Šernek  
                                                           slo@unitedworldwrestling.org  
                                                           031/564 306 
 

                                                                                                   Odgovorna oseba: SUZANA MAJCEN DVORŠAK 

 
 

PROGRAM USPOSABLJANJA  2.stopnja JE V PRIPRAVI. 

mailto:slo@unitedworldwrestling.org

