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SPREMEMBE S PODROČJA USPOSABLJANJ NA PODROČJU KOLESARJENJA GLEDE NA NOVI ZAKON O
ŠPORTU (ZŠPO-1) IN PRAVILNIK O USPOSABLJANJU STROKOVNIH DELAVCEV V ŠPORTU

Aktualni Zakon o športu (ZŠpo-1), sprejet junija 2017 (Uradni list RS, št. 29 z dne 9. 6. 2017), je na področju
usposabljanja v športu prinesel številne novosti, med drugim tudi spremembe pogojev za izvajanje
strokovnega dela v športu.
Pravico do dela v športu ima skladno z Zakonom o športu (ZŠpo-1) izključno tisti športni delavec, ki je ustrezno
izobražen ali strokovno usposobljen ter vpisan v Razvid izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v
športu.
Predmetni zakon opredeljuje tudi javnoveljavne študijske programe in programe usposabljanja ter
organizacije, ki jih je država pooblastila kot predlagatelje in nosilce programov. Vsak posameznik, ki je
ustrezno izobražen ali usposobljen, svojo strokovnost in pravico do dela dokazuje z odločbo, ki jo pridobi na
podlagi vpisa v Razvid strokovnih delavcev, ki ga vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Nov zakon predvideva mnoge spremembe na področju strokovnih nazivov in kompetenc strokovnih kadrov.
Med drugim predvideva samo dve stopnji strokovne usposobljenosti (1. stopnja in 2. stopnja).
Novi javnoveljavni programi usposabljanja nacionalne panožne zveze:
•
•
•
•

Strokovni delavec 1 – Športno treniranje – Kolesarstvo - Gorsko, Kolesarstvo – BMX
Strokovni delavec 2 – Športno treniranje – Kolesarstvo - Gorsko, Kolesarstvo – BMX
Strokovni delavec 1 – Športno treniranje – Kolesarstvo - Cestno, Kolesarstvo - Steza, Kolesarstvo –
Ciklokros
Strokovni delavec 2 – Športno treniranje – Kolesarstvo - Cestno, Kolesarstvo - Steza, Kolesarstvo –
Ciklokros

Kolesarska zveza Slovenije (KZS) je na podlagi novega Zakona o športu (ZŠpo-1) in Pravilnika o usposabljanju
strokovnih delavcev v športu sprejela sklep s katerim priznava predhodno formalno in neformalno
pridobljene kompetence, ki po vsebini ustrezajo učnim vsebinam predmetov programov usposabljanja,
katerih nosilec je, in sicer za program usposabljanja na področju športno treniranje – kolesarstvo za vse
športne panoge (gorsko, bmx, cestno, steza, ciklokros), tako za 1. stopnjo, kot tudi za 2. stopnjo in z udeležbo
na do-usposabljanjem omogoča prehod s starih na nove nazive, kot je pojasnjeno v nadaljevanju ter povzeto
v tabeli Priznavanje predhodno pridobljenih kompetenc.

PREHOD IZ STARIH V NOVE NAZIVE Z DO-USPOSABLJANJEM TER VELJAVNOST LICENC
A) ŠPORTNI PANOGI: KOLESARSTVO GORSKO in BMX
1. Učitelji gorskega kolesarjenja 1 - strokovni delavec 1 (stari naziv) se morajo za pridobitev novega naziva
Strokovni delavec 1 - športno treniranje - Kolesarstvo - Gorsko, Kolesarstvo - BMX najkasneje do 24.6.2020
udeležiti do-usposabljanja. V primeru, da tega ne storijo, jim v celoti propade dosedanji naziv. Lahko pa do
24.06.2020 še vedno opravljajo strokovno delo.
Veljavnost licence: če se udeležijo do-usposabljanja jim bo licenca veljala do vključno 31.12.2021.
2. Učitelji gorskega kolesarjenja 2 - strokovni delavec 2 (stari naziv) si lahko pridobijo nov naziv Strokovni
delavec 1 - športno treniranje - Kolesarstvo-Gorsko, Kolesarstvo - BMX, in sicer z udeležbo na skrajšanem
izrednem licenčnem seminarju najkasneje do 24.6.2020. Nov naziv Strokovni delavec 1 - športno treniranje Kolesarstvo - Gorsko, Kolesarstvo - BMX je pogoj za vključitev v program usposabljanje za naziv strokovni
delavec 2 - športno treniranje - Kolesarstvo - Gorsko, Kolesarstvo - BMX.
Veljavnost licence: če se udeležijo omenjenega seminarja v letu 2020, jim bo licenca veljala do 31.12.2021.
3. Vodniki gorskega kolesarjenja 2 - strokovni delavec 2 si lahko pridobijo novi naziv Strokovni delavec 1 športno treniranje - Kolesarstvo-Gorsko, Kolesarstvo - BMX, in sicer z udeležbo na skrajšanem izrednem
licenčnem seminarja najkasneje do 24.6.2020. Nov naziv Strokovni delavec 1 - športno treniranje Kolesarstvo-Gorsko, Kolesarstvo - BMX je pogoj za vključitev v program usposabljanje za naziv strokovni
delavec 2 - športno treniranje - Kolesarstvo-Gorsko, Kolesarstvo - BMX.
Veljavnost licence: če se udeležijo omenjenega seminarja v letu 2020, jim bo licenca veljala do 31.12.2021.
B) ŠPORTNE PANOGE: KOLESARSTVO: CESTNO, STEZA in CIKLOKROS
1. Vaditeljem kolesarstva 1 - strokovni delavec 1 (stari naziv) se morajo za pridobitev novega naziva
Strokovni delavec 1 - Športno treniranje - Kolesarstvo - Cestno, Kolesarstvo - Steza, Kolesarstvo – Ciklokros
najkasneje do 24.6.2020 udeležiti do-usposabljanja. V primeru, da tega ne storijo, jim v celoti propade
dosedanji naziv. Lahko pa do 24.06.2020 še vedno opravljajo strokovno delo.
Veljavnost licence: če se udeležijo do-usposabljanja jim bo licenca veljala do vključno 31.12.2021.
2. Trenerjem 1 (stari naziv) se avtomatsko prizna novi naziv Strokovni delavec 1 - Športno treniranje Kolesarstvo - Cestno, Kolesarstvo - Ciklokros, Kolesarstvo - Steza. Trener 1 izpolnjuje pogoj za vključitev v
program usposabljanja za naziv Strokovni delavec 2 - Športno treniranje - Kolesarstvo - Cestno, Kolesarstvo Ciklokros, Kolesarstvo - Steza.
Veljavnost licenc: je takšna, kot jo imajo v tem trenutku.
3. Trenerjem 2 (stari naziv) se avtomatsko prizna novi naziv Strokovni delavec 2 - Športno treniranje Kolesarstvo - Cestno, Kolesarstvo - Ciklokros, Kolesarstvo - Steza.
Veljavnost licenc: je takšna, kot jo imajo v tem trenutku.

Tabela: PRIZNAVANJE PREDHODNO PRIDOBLJENIH KOMPETENC

STARI NAZIV IN STOPNJA STROKOVNE
USPOSOBLJENOSTI PO STAREM ZAKONU O
ŠPORTU (ZSpo)

NOVA STOPNJA
USPOSOBLJENOSTI
PO NOVEM
ZAKONU O ŠPORTU
(ZŠpo-1)

POGOJ ZA PRIDOBITEV NOVEGA
NAZIVA PO ZŠpo-1

ŠPORTNI PANOGI: GORSKO KOLESARJENJE in BMX
Učitelj Gorskega kolesarjenja 1 - strokovni
delavec 1
(1. stopnja strokovne usposobljenosti po ZSpo)

-

Udeležba na do-usposabljanju najkasneje
do 24.06.2020.
(*Glej opozorilo spodaj)

Učitelj Gorskega kolesarjenja 2 - strokovni
delavec 2
(2. stopnja strokovne usposobljenosti po ZSpo)

1. stopnja
usposobljenosti

Udeležba na skrajšanjem do-usposabljanju
najkasneje do 24.06.2020.

Vodnik Gorskega kolesarjenja 2 strokovni
delavec 2
(2. stopnja strokovne usposobljenosti po ZSpo)

1. stopnja
usposobljenosti

Udeležba na skrajšanjem do-usposabljanju
najkasneje do 24.06.2020.

Vaditelj kolesarstva - strokovni delavec 1
(1. stopnja strokovne usposobljenosti po ZSpo)

-

Udeležba na do-usposabljanju najkasneje
do 24.06.2020.
(*Glej opozorilo spodaj)

Trener I - strokovni delavec 2
(2. stopnja strokovne usposobljenosti po ZSpo)

1. stopnja
usposobljenosti

Trener II - strokovni delavec 3
(3. stopnja strokovne usposobljenosti po ZSpo)

2. stopnja
usposobljenosti

ŠPORTNE PANOGE: CESTNO, STEZA in CIKLOKROS

Prizna se naziv Strokovni delavec 1 Športno treniranje - Kolesarstvo - Cestno,
Kolesarstvo – Steza, Kolesarstvo Ciklokros
Prizna se naziv Strokovni delavec 2 Športno treniranje - Kolesarstvo - Cestno,
Kolesarstvo – Steza, Kolesarstvo Ciklokros

*OPOZORILO: Strokovni delavci, ki so pridobili usposobljenost prve stopnje v skladu s starim Zakonom o športu (do junija
2017) morajo po pogojih novega Zakona o športu nadgraditi usposobljenost do nove 1. stopnje usposobljenosti

Vsa morebitna vprašanja prosimo, da naslovite na kzs@kolesarska-zveza.si. Hvala!
S spoštovanjem,
Kolesarska zveza Slovenije

Poslati:
Vsem članom KZS
Objava na spletni strani KZS
- Arhiv KZS

