
 
RAZPIS  

DO-USPOSABLJANJE  
ZA NAZIV 

STROKOVNI DELAVEC 1 – ŠPORTNO TRENIRANJE – JADRANJE 
 
 
Razpis je namenjen vsem strokovnim delavcem v jadranju z usposobljenostjo 1.stopnje po 
ZŠpo oz. za naslednje naštete nazive usposobljenosti: Učitelj jadranja, Trener jadranja C, 
Učitelj jadranja na deski in Učitelj kajtanja. 
 
V kolikor ste imetnik enega od zgoraj naštetih nazivov za delo v jadralnem športu vam slednji 
od 30.junija 2020 ne zadošča več za opravljanje dela v jadranju (ZŠpo-1). 
 
Zato je Komisija za usposabljanje JZS za vas pripravila naslednji program Do-Usposabljanja. 
 

PROGRAM 2021 
 
1. KORAK – V SODELOVANJE S FAKULTETO ZA ŠPORT 

Online! 
 
Predmetnik: 
- Odgovornost in zakonodaja v športu (2) 
- Osnove gibanja človeka (5) 
 
Na polno ceno prijavnine boste deležni 50% popusta. (zgodnja prijava 45 Eur  do 
vključno petka 19.02.2021 – navedena je cena s popustom). 
 
Pogoj za pridobitev popusta je, da v E-prijave v rubriko “športna panoga oz. 
področje dela” poleg panoge Jadranje dopišete tudi POPUST JZS.  
 
Predavanja bodo potekala: 
- med 1.3. in 9.3. od 16-21 ure 
- točen razpored bo znan pred pričetkom predavanj 
 
Prijavnico in vse ostale podatke dobite na naslednji povezavi: 
https://www.fsp.uni-lj.si/institut-za-sport/cvus/strokovno-usposabljanje/aktualni-
tecaji/2021011811204799/	

 	
 
2. KORAK – V ORGANIZACIJI JZS 

Online, v kolikor bo prijavljenih min. 10 kanditov.  
 
Predmetnik: 
- Fizikalne osnove jadranja (5) 
- Osnove športne prehrane (5) 
- Šport invalidov (3) 
 
Cena predavanja je 100 €, prijave do vključno 15.3.2021. Priloženo prijavnico pošljete na 
usposabljanje@jzs.si. 
 
Predavanja se bodo izvajala predvidoma v aprilu 2021. 
- med 12.4. in 16.4. od 16-21 ure 
- točen razpored bo znan pred pričetkom predavanj 

 
 
Želimo vam uspešno do-usposabljanje, 
 
 
 

Sandi Dekleva 
predsednik KU JZS 



	
PRI JAVN ICA 	DO -USPOSABL JAN JE 	

	
	

ZA	NAZIV:	 STROKOVNI	DELAVEC	1	-	ŠPORTNO	
TRENIRANJE	-	JADRANJE	

STOPNJA	USPOSOBLJENOSTI:	 	
DATUM	TEČAJA:	 	
KRAJ	TEČAJA:	 ONLINE	–	2.	korak	
	
IME:	 	
PRIIMEK:	 	
SPOL	(M/Ž):	 	
DRŽAVLJAN	R.	SLOVENIJE:	 DA	/	NE		
EMŠO:	*	 	
NASLOV	STALNEGA		
PREBIVALIŠČA:	

	
DATUM	ROJSTVA:	 	
KRAJ	ROJSTVA:	 	
TELOFON:	 	
E-POŠTA:	 	
*	obvezen	podatek	za	državljane	Republike	Slovenije	
	
RAVEN	IZOBRAZBE	(ustrezno	označi):	
STOPNJA	 II.	 III.	 IV.	 V.	 VI/1.	 VI/2.	 VII	 VIII/1.	 VIII/2.	
OZNAČI	 ☐ ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 ☐	
 
POKLIC:	 	
	
STATUS	NA	TRGU	DELA	(ustrezno	označi):	

☐	 zaposlen	v	delovnem	razmerju	

☐	 samozaposlen	

☐ brezposelna	oseba	

☐	 neaktiven,	se	izobražujem	oz.	usposabljam	(dijak,	študent)	

☐	 upokojenec	
	
Kandidat	s	svojim	podpisom	jamči	za	verodostojnost	podatkov	in	dovoljuje	uporabo,	hrambo	in	
posredovanje	podatkov	s	tega	obrazda	za	potrebe	nosilca	usposabljanja,	izvajalca	usposabljanja,	Komisije	za	
akreditacijo	programov	usposabljanj	na	področju	športa,	ministrstva,	pristojnega	za	šport	ter	inšpektorata,	
pristojnega	za	šport.	
	
	

Podpis	kandidata	
	

______________________________	


