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RAZPIS USPOSABLJANJA ZA PRIDOBITEV NAZIVA 

Strokovni delavec 1_ Športno treniranje_ ROKOBORBA-GRŠKO RIMSKI SLOG 
 

 

 

PRIREDITELJ 
Rokoborska zveza Slovenije kot nosilec usposabljanja in Fakulteta za šport kot organizator 
usposabljanja. 
 
 
KRAJ 
Tečaj bo izveden v prostorih RIS Dvorec Rakičan, Lendavska ulica 28, Rakičan, 9000 Murska Sobota in 
Dvorana Murska Sobota - dvorana stare ekonomske šole, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota.
  
       
TRAJANJE USPOSABLJANJA 
Usposabljanje traja od 11.03.2022 do 09.04.2022 (zajema samo specialni del!), izpitni roki po 
dogovoru. 
 
 
VODJA USPOSABLJANJA 
Strokovni vodja usposabljanja in tečaja je Jure Kuhar. 
 
NAMEN IN CILJ USPOSABLJANJA 
Temeljni cilj usposabljanja je usposobiti tečajnike za izvedbo in spremljanje procesa športne vadbe. 
 
 
POGOJI DOKONČANJA 
Kandidat mora imeti:  

• Prisotnost pri teoretičnem in praktičnem delu usposabljanja mora biti vsaj 80 %.  

• Teoretični in praktični izpit iz specialnih vsebin 
 
Razpišejo se najmanj 3 izpitni roki. Izpitno komisijo imenuje nosilec programa usposabljanja za vsak 
rok posebej in jo sestavlja eden od predavateljev, ki je predaval na usposabljanju. Pri tretjem 
opravljanju izpita se imenuje izpitna komisija, ki ima predsednika in dva člana. Izpit se ocenjuje kot 
»opravil« ali »ni opravil«. Kandidati morajo usposabljanje zaključiti najkasneje v roku 3 let od zaključka 
predavanj, posamezen izpit pa lahko opravljajo največ trikrat. Če kandidat v roku ne zaključi zahtevane 
obveznosti, se mora ponovno udeležiti usposabljanja. 

http://www.fsp.uni-lj.si/cvus/strokovno_usposabljanje/
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PRIDOBLJENE KOMPETENCE 
Kandidati bodo po opravljenih vseh obveznostih prejeli diplomo o strokovni usposobljenosti za delo v 
športu z nazivom Strokovni delavec 1_ Športno treniranje_ ROKOBORBA-GRŠKO RIMSKI SLOG.  
Razpisano usposabljanje zajema le specialni del vsebin, zato morajo kandidati opraviti še tečaj 
obveznih vsebin, na katerega se je potrebno posebej prijaviti (razpis Fakultete za šport). 
Kotizacija za obvezne vsebine ni vključena v ceno usposabljanja in jo kandidati plačajo neposredno izvajalcu (FŠ), RZS pa 
dostavijo potrdilo o opravljenem tečaju obveznih vsebin.   
 
 
CENA USPOSABLJANJA 
 
S sofinanciranjem Rokoborske zveze Slovenije je cena usposabljanja za kandidate 90,00 eur. 
 
Kotizacija zajema teoretična predavanja specialnih vsebin, praktične vaje specialnih vsebin, gradivo s 
predavanj ter trikratno opravljanje izpita. 
Plačilo mora biti poravnano pred pričetkom usposabljanja.  
 
PRIJAVE 
 

1. Število prostih mest 
Usposabljanje bo izvedeno v kolikor bo prijavljenih vsaj 10 kandidatov. Maksimalno število sprejetih 
kandidatov je 30. 
 

2. Pogoji za prijavo 
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 

• Starost najmanj 18 let 

• Dosežena najmanj srednja poklicna izobrazba 
 

3. Dokazila 
Kandidati morajo ob prijavi poslati naslednja dokazila: 

• Podpisano prijavnico 

• Dokazilo o polnoletnosti  

• Dokazilo o izobrazbi 
 

4. Način prijave in plačila 
Kandidat mora v celoti izpolniti E- prijavo na spletni strani Fakultete za šport, Inštitut za šport, CVUŠ 
– Strokovno usposabljanje (https://www.fsp.uni-lj.si/institut-za-sport/cvus/strokovno-
usposabljanje/aktualni-tecaji/ ). V kolikor plačnik tečaja ne bo kandidat sam, mora izpolniti tudi 
spodnji del prijavnice. Prijavnico je potrebno tudi natisniti in podpisati, v primeru da je plačnik 
društvo ali klub sta potrebna tudi podpis in žig organizacije. Po oddani e-prijavi naj kandidat sledi 

http://www.fsp.uni-lj.si/cvus/strokovno_usposabljanje/
https://www.fsp.uni-lj.si/institut-za-sport/cvus/strokovno-usposabljanje/aktualni-tecaji/
https://www.fsp.uni-lj.si/institut-za-sport/cvus/strokovno-usposabljanje/aktualni-tecaji/
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navodilom, ki jih bo prejel na svoj elektronski naslov. Na podlagi prejete prijavnice bo kandidat na 
elektronski naslov plačnika ali svoj elektronski naslov prejel podatke za plačilo kotizacije, ki so osnova 
za plačilo tečaja.  
PRIJAVA JE ZAKLJUČENA, KO PREJMEMO PRAVILNO IZPOLNJENO PRIJAVNICO, VSA ZAHTEVANA 
DOKAZILA IN PRAVILEN (CELOTEN) ZNESEK PRIJAVNINE. 
 
Prijavnico in dokazila pošljite skenirana po elektronski pošti na naslov Usposabljanje@fsp.uni-lj.si.  
 

5. Rok prijave 
Zadnji rok za prijavo je ponedeljek, 07.03.2022. Rok za plačilo kotizacije je ponedeljek, 07.03.2022. 
 

6. Odjava 
Rok za odjavo je ponedeljek, 07.03.2022. Odjave, prejete do vključno tega datuma, morajo biti pisne 
in poslane po elektronski pošti. 
 
 
KONTAKT  
Za več informacij nam lahko pišete na Usposabljanje@fsp.uni-lj.si. 

http://www.fsp.uni-lj.si/cvus/strokovno_usposabljanje/
mailto:Usposabljanje@fsp.uni-lj.si
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