
 

 

 

 

 

 

RAZPIS USPOSABLJANJA ZA NAZIV 

ŠPORTNO TRENIRANJE, BADMINTON, 1. STOPNJA 
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: Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez in 

BADMINTONSKA ZVEZA SLOVENIJE 

KRAJ:  Športna dvorana Podčetrtek, Zdraviliška cesta, 23, 3254 Podčetrtek 
 

TERMINI IZVEDBE: 
 

11.09.2020 ‑ 22.10.2020 

 

VODJA: Rok Trampuž 
 

UDELEŽENCI: 
 

Ciljna skupina: zaposleni. 
 
Na dogodek bo sprejetih 30 kandidatov, ki se bodo do 
navedenega roka prijavili in poslali vsa potrebna dokazila. 
Dogodek bo izveden, če bo prijavljenih najmanj 15 kandidatov. 

POGOJI PRIJAVE  K programu lahko pristopijo kandidati, ki: 

 ‑ so dopolnili najmanj 18 let, 

‑ imajo najmanj srednjo poklicno izobrazbo. 

‑ 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: na podlagi pogodbe o 

zaposlitvi, samostojni podjetnik, zasebni športni delavec in poklicni 

športnik). 

‑ Kandidat mora opraviti preizkus badmintonskega znanja, razen 

kandidatov, ki so ali so bili uvršceni na jakostno lestvico 

Badmintonske zveze Slovenije. 

 
 

POTREBNA 
DOKAZILA: 

Kandidati morajo do navedenega roka v okviru spletne registracije in 

prijave na http://prijave.olympic.si predložiti naslednja dokazila: 

 • Kopija osebnega dokumenta; 

 • Kopija spričevala o zadnji doseženi izobrazbi; 

 • Dokazilo, s katerim kandidat izkazuje status zaposlitve (izpis 

zavarovanj v Republiki Sloveniji, ki ga izda ZPIZ ali potrdilo 

delodajalca, s.p. -  izpis iz AJPESa); 

 • V primeru uvrstitve na jakostno lestvico BZS ustrezno potrdilo 
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NPŠZ ali potrdilo NPŠZ o opravljenem praktičnem preizkusu znanja. 

  
 

POGOJI 
DOKONČANJA:  

Za uspešno dokončanje programa usposabljanja mora kandidat 

izpolniti naslednje pogoje: 

  • Najmanj 80 % prisotnost na teoretičnem delu obveznih vsebin; 

 • Najmanj 80 % prisotnost na teoretičnem in praktičnem delu posebnih 

vsebin; 

 • Opraviti teoretični preizkus znanja obveznih vsebin; 

 • Opraviti teoretični preizkus znanja posebnih vsebin; 

 • Praktični preizkus znanja posebnih vsebin; 

  Izpit izvaja posamezni predavatelj ali izpitna komisija, ki jo imenuje 

BZS, kot izvajalec usposabljanja za vsak rok posebej. Predavatelj, ki 

izvaja izpit oziroma član izpitne komisije, mora izpolnjevati pogoje za 

predavatelja obveznih oziroma nosilca posebnih vsebin, določen s 

Pravilnikom o usposabljanju strokovnih delavcev v športu. Pri tretjem 

opravljanju izpita se imenuje izpitna komisija, ki ima predsednika in 

najmanj dva člana. Izpit se vrednoti z "je opravil" ali "ni opravil". 

Kandidat 

mora usposabljanje zaključiti v roku treh let od zaključka tečaja, 

posamezen izpit pa lahko opravlja največ trikrat. Če kandidat v roku 

ne zaključi zahtevane obveznosti, se mora tečaja ponovno udeležiti. 

Igralci badmintona, ki so ali so bili člani državne članske reprezentance 

v badmintonu morajo opraviti vse izpitne obveznosti. 

 
 

PRIJAVE: 
 
 

Izpolnjena prijavnica in dokazila o izpolnjevanju pristopnih 
pogojev, oddano preko spletne aplikacije na naslov 
http://prijave.olympic.si  

ROK PRIJAV in 
POŠILJANJE 
DOKAZIL: 

Rok spletne prijave in pošiljanja vseh potrebnih dokazil je: 
27.08.2020 do 10.00 ure. 

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

NAMEN IN CILJ 
PROGRAMA: 

CILJ PROGRAMA ŠPORTNO TRENIRANJE ‑ BADMINTON ‑ 1. 

STOPNJA JE, SKLADNO S KOMPETENCAMI, KI JIH DAJE 

PROGRAM, OMOGOČITI USPOSOBLJENEMU 

STROKOVNEMU DELAVCU, DA IZVAJA IN SPREMLJA 

PROCES ŠPORTNE VADBE V ŠPORTNI PANOGI BADMINTON 

V VSEH NJENIH POJAVNIH OBLIKAH. 

 

 
 

PRIDOBLJENE 
KOMPETENCE: 

PROGRAM USPOSABLJANJA ŠPORTNO TRENIRANJE ‑ 

BADMINTON‑ 1. STOPNJA, OMOGOČA POSAMEZNIKU 

KOMPETENCE OZIROMA ZNANJA, SPRETNOSTI IN 

ODGOVORNOSTI ZA IZVAJANJE IN SPREMLJANJE PROCESA 

ŠPORTNE VADBE V VSEH POJAVNIH OBLIKAH ŠPORTNE 

http://prijave.olympic.si/


 

 

 

 

 

3 

PANOGE BADMINTON, S CILJEM TEKMOVALNEGA 

DOSEŽKA, OHRANJANJA ZDRAVJA, DOBREGA POČUTJA IN 

VITALNOSTI, DRUŽENJA OZIROMA ZABAVE. 

 

 
 

 
 

 
 

 


