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USPOSABLJANJE STROKOVNI DELAVEC 1 – ŠPORTNO TRENIRANJE - JADRANJE 

 
 

PREDMETNIK OBVEZNIH VSEBIN (1. stopnja): 22 ur  
 

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 

 
 

 
PREDMETNIK POSEBNIH VSEBIN:  58 ur 

 

zap. 
št. PREDMET št. ur standardi znanj 

načini preverjanja 
znanja 

(teoretični/praktični) 

reference 
predavateljev 

1 
Trener, 

treniranje in 
trenerska pot 

2 

• Pozna standarde 
JZS 

• Pozna »trenersko 
pot« JZS 

• Zna voditi trenersko 
dokumentacijo JZS 

Teoretični način 
preverjanja znanja 

Predavatelj mora 
imeti usposobljenost 

Strokovnega 
delavca 2 – Športno 
treniranje - Jadranje 

2 
Metodika 

učenja 
jadranja 

12 

• Zna opredeliti 
jadralno okolje 

• Pozna razliko  med 
različnimi tipi jadrnic 
in njihove 
karakteristike 

• Pozna pomen 
vremena in 
njegovega vpliva na 
športno treniranje 
jadranja 

• Pozna in razume, 
da mora biti 
poučevanje jadranja 
varno, prijetno in za 
vso življenje 

• Pozna priporočeno 
zaporedje stopenj 
učenja jadranja 

Praktično preverjanje 
znanja 

Predavatelj mora 
imeti usposobljenost 

Strokovnega 
delavca 2 – Športno 
treniranje - Jadranje 



2 
 

• Pozna pojem 
analize 

• Pozna scenarije v 
primeru nevarnosti 
ali nesreče 

3 
Fizikalne 
osnove 
jadranja 

5 

• Pozna sile, ki 
delujejo na jadrnico 

• Pozna principe 
uporov in vzgonov 
na plovilo 

• Pozna sile, ki 
delujejo na jadralca 

• Pozna in razume 
pojem navideznega 
vetra 

• Zna razložiti zakaj 
lahko jadrnica pluje 
proti vetru 

Teoretični način 
preverjanja znanja 

Predavatelj mora 
imeti izobrazbo v 

skladu s 27. členom  
Pravilnika o 

usposabljanju 
strokovnih delavcev 

v športu. 

4 
Osnove 
športne 

prehrane 
5 

• Pozna makro in 
mikrohranila 

• Razume 
pomembnost 
ogljikovih hidratov, 
beljakovin in 
maščob v prehrani 
športnika 

• Zna načrtovati vnos 
makrohranil 

• Pozna dodatke, ki 
imajo dokazano 
pozitivno delovanje 
na počutje športnika 

• Pozna problematiko 
vsebnosti 
nedovoljenih snovi v 
prehranskih 
dodatkih 

Teoretični način 
preverjanja znanja 

Predavatelj mora 
imeti izobrazbo 
pridobljeno po 

javnoveljavnem 
študijskem 

programu prve 
bolonjske stopnje ali 
drugo izobrazbo, ki 
v skladu z zakonom 
ustreza izobrazbi, 

pridobljeni po 
javnoveljavnem 
študijskem 

programu prve 
bolonjske stopnje s 
področja prehrane. 

5 Meteorologija 3 

• Pozna osnove 
meteorologije in 
vremenske znake, 
kateri predstavljajo 
posredno in 
neposredo nevarost 
za izvajanje 
programa na vodi 

• Zna oceniti, kdaj je 
potrebno se odreči 
treningu na vodni 
površini 

Teoretični način 
preverjanja znanja 

Predavatelj mora 
imeti izobrazbo 
pridobljeno po 

javnoveljavnem 
študijskem 

programu prve 
bolonjske stopnje ali 
drugo izobrazbo, ki 
v skladu z zakonom 
ustreza izobrazbi, 

pridobljeni po 
javnoveljavnem 
študijskem 

programu prve 
bolonjske stopnje s 

področja 
meteorologije. 

6 

Varnost in 
pravila 

obnašanja na 
morju 

5 

• Pozna osebno in 
skupinsko varnostno 
opreme, ter jo zna 
uporabljati 

• Pozna pomorski 
bonton 

Praktično preverjanje 
znanja 

Predavatelj mora 
imeti usposobljenost 

Strokovnega 
delavca 2 – Športno 
treniranje - Jadranje 

7 
Osnove 

fiziologije 
napora 

5 
• Razume kako 

posameznik pridobi 
energijo za mišično 

Teoretični način 
preverjanja znanja 

Predavatelj mora 
imeti izobrazbo 
pridobljeno po 



3 
 

delo 
• Pozna in razume 

delovanje fizioloških 
sistemov 

• Pozna učinke vadbe 
na telo 

• Pozna fiziologijo 
jadranja 

javnoveljavnem 
študijskem 

programu prve 
bolonjske stopnje ali 
drugo izobrazbo, ki 
v skladu z zakonom 
ustreza izobrazbi, 

pridobljeni po 
javnoveljavnem 
študijskem 

programu prve 
bolonjske stopnje s 

področja 
kineziologije. 

8 
Temeljni 
postopki 
oživljanja 

10 
 

• Pozna postopke za 
zogotavljanje 
varnosti reševalca in 
prizadetega 

• Pozna postopke za 
oceno stanja zavesti 
prizadetega 

• Pozna postopke in 
zaporedje opravil 
nudenja pomoči 
prizadetemu 

• Pozna postopke 
zunanje masaže 
srca in umetnega 
dihanja 

Teoretični in praktični 
način preverjanja 

znanja 

Predavatelj je 
najmanj 

usposobljen 
reševalec iz vode z 

licenco B 

9 Reševanje iz 
vode 6 

• Pozna teorijo 
reševanja iz vode 

• Pozna postopke 
reševanja iz vode 

Praktični način 
preverjanja znanja 

Predavatelj je 
najmanj 

usposobljen 
reševalec iz vode z 

licenco B 

10 Šport invalidov 3 

• Razume posebnosti 
in zahteve, ki jih 
imajo športniki 
invalidi 

• Razume dejstvo, da 
si športniki invalidi 
želijo enake 
obravnave kot ostali 
športniki 

• Pozna postopke in 
način nudenja 
pomoči športniku 
invalidu 

Teoretični način 
preverjanja znanja 

Predavatelj mora 
imeti izobrazbo v 

skladu s 27. členom  
Pravilnika o 

usposabljanju 
strokovnih delavcev 

v športu. 

11 Komunikacija 2 

• Pozna stukturo 
učinkovite 
komunikacije 

• Pozna pomen 
pohvale in graje, ter 
se zaveda učinka 
pozitivne 
komunikacije 

Praktični način 
preverjanja znanja 

Predavatelj mora 
imeti usposobljenost 

Strokovnega 
delavca 2 – Športno 
treniranje - Jadranje 

skupno št. ur 
posebnih vsebin 

58  

 
 
 
 


