
 

 

 

 

 
 

RAZPIS USPOSABLJANJA ZA NAZIV 

STROKOVNI DELAVEC 1 – ŠPORTNO TRENIRANJE - TENIS 

Do-usposabljanje za TRENER TENISA C 
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 Teniška zveza 
Slovenije 

KRAJ:  Kranj (Teniški klub Triglav Kranj, Partizanska 22, Kranj) 
TERMINI IZVEDBE: 22.06.2019 -  30.6.2019 
VODJA 
USPOSABLJANJA: 

DR. ALEŠ FILIPČIČ 

UDELEŽENCI 
 

Ciljna skupina: zaposleni (projekt uspos. strok. delav. v športu  in 
nezaposleni (Teniška zveza Slovenije). 
 
Vprašanja vezana na ciljno skupino (zaposleni, nezaposleni) pošljite 
na info@aftennis.si. 
 
 

Na tečaj bo sprejetih prvih 50 kandidatov, ki bodo do navedenega roka 
(14.06.2019 do 14.00 ure) opravili spletno prijavo in priložili vsa ustrezna 
dokazila.  
Tečaj bo izveden, če bo prijavljenih najmanj 10 kandidatov. 

POGOJI PRIJAVE  • 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: zaposlitev na podlagi pogodbe o zaposlitvi, 
samostojni podjetnik, zasebni športni delavec in poklicni športnik). 

• Starost najmanj 18 let. 
• Najmanj srednja poklicna izobrazba. 
• Naziv Vaditelj tenisa ali Trener tenisa D. 
• Vsaj eno (1) letne trenerske (športno pedagoške) izkušnje z mladimi 

igralci-kami ali štiri (4) letne tekmovalne izkušnje. 
 

POTREBNA 
DOKAZILA ZA 
ZAPOSLENE 

Kandidati morajo do navedenega roka v okviru spletne registracije in prijave 
na http://prijave.olympic.si predložiti naslednja dokazila: 

• Kopija osebnega dokumenta. 
• Dokazilo o pridobljeni najmanj srednji poklicni izobrazbi (npr. kopija 

spričevala, mature, zaključnega izpita, diplome).  
• Kopijo diplome o usposobljenosti za strokovno delo v športu (naziv 

Vaditelj tenisa ali Trener tenisa D). 
• potrdilo organizacije (npr.: zveze/društva/kluba), ki mora biti 

podpisano in žigosano s strani izdajatelja – v potrdilu mora biti 
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natančno navedeno, da vam organizacija potrjuje vpisni pogoj: vsaj eno (1) 
letne trenerske (športno pedagoške) izkušnje z mladimi igralci-kami ali štiri 
(4) letne tekmovalne izkušnje  

• Dokazilo, s katerim kandidat izkazuje status zaposlitve (aktualno 
potrdilo o zaposlitvi, v primeru samostojnega podjetnika izpis iz 
AJPES-a, izpis zavarovanj v Republiki Sloveniji, ki ga izda ZPIZ)  
 

PRIJAVE ZA 
ZAPOSLENE: 
 
 

PRIPOROČAMO PRED REGISTRACIJO/PRIJAVO: 
Na vstopni strani spletne aplikacije imate na voljo Navodila (tudi v video 
obliki) za uporabo aplikacije.  
 
Registracija in prijava na dogodek preko spleta na 
naslovu: http://prijave.olympic.si 

 
1. Registracija (zgolj enkratno ob prvi uporabi) v spletno aplikacijo za 

prijave – kliknete na »Ustvarite si račun«  (ob registraciji priložite 
kopijo osebnega dokumenta in aktualno dokazilo o zaposlitvi) 

Po opravi registracije skrbnik pregleda (le ob delavnikih v dopoldanskem času) 
vsebino in vam registracijo potrdi  in na vaš e-naslov prejmete aktivacijsko 
povezavo, na katero morate klikniti, če pa ugotovi nepopolnosti dobite e-obvestilo.  

2. Prijava na izbrani dogodek  (ob prijavi priložite kopijo osebnega 
dokumenta in dokazilo o zaposlitvi  - oboje gre za identična 
dokumenta kot ob registraciji, če ni daljšega časovnega razmika med 
registracijo in prijavo na dogodek ter vsa ostala zahtevana dokazila) 

Po prijavi skrbnik ponovno pregleda vsebino in vam prijavo potrdi oziroma morebiti 
pozove k dopolnitvam. Šele v primeru potrditve zasedate prosto mesto. 
 

POTREBNA 
DOKAZILA IN 
PRIJAVE ZA 
NEZAPOSLENE 
 

Kandidati se morajo do navedenega roka v okviru spletne registracije 
prijaviti na https://www.aftennis.si/prijava. 

ROK PRIJAV in 
POŠILJANJE 
DOKAZIL: 

Rok spletne registracije in prijave ter prilaganja vseh ustreznih dokazil 
je: 14.06.2019 do 14.00 ure. 

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

NAMEN IN CILJ 
PROGRAMA 
USPOSABLJANJA: 

Cilj programa športno treniranje - tenis- 1.stopnja je, skladno s 
kompetencami, ki jih daje program, omogočiti usposobljenemu strokovnemu 
delavcu, da izvaja in spremlja proces športne vadbe v športni panogi tenis v 
vseh njenih pojavnih oblikah. 
 
Program usposabljanja športno treniranje - tenis- 1.stopnja, omogoča 
posamezniku kompetence oziroma znanja, spretnosti in odgovornosti za 
izvajanje in spremljanje procesa športne vadbe v vseh pojavnih oblikah 
športne panoge tenis, s ciljem doseganja tekmovalnega dosežka, 
ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja oziroma zabave. 
 
Na posameznem področju delovanja strokovni delavec izvaja in spremlja 
proces športne vadbe s ciljem doseganja športnih dosežkov ali izboljšanja 
zdravja in počutja teniških igralcev. Strokovni delavec je sposoben izvajati 
temeljne učne in trenažne veščine na čim bolj enostaven način, tako da 
upošteva temeljne tehnične principe, učne metode in postopke, taktične 
strategije ob uporabi ustreznih učnih pripomočkov, rekvizitov, 
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komunikacijskih in vadbenih oblik. Proces športne vadbe je z vidika 
obremenitve in vsebin v celoti prilagojen sposobnostim, veščinam, 
izkušnjam, starosti in ciljem teniških igralcev. Strokovni delavec proces 
športne vadbe dokumentira na način, da lahko spremlja učinke športne 
vadbe. 
 

POGOJI 
DOKONČANJA:  

Za uspešno končano do-usposabljanja oz. posledično pridobitve naziva 
STROKOVNI DELAVEC 1 – ŠPORTNO TRENIRANJE – TENIS ste dolžni: 

1. poleg udeležbe na programu do-usposabljanja (100% prisotnost),  
2. uspešno opraviti naslednje izpitne obveznosti: 

• izdelava seminarske naloge, 
• teoretični izpit iz obveznih vsebin, 
• teoretični izpit iz posebnih vsebin. 

 
Kandidat lahko posamezni izpit opravlja največ trikrat.  Pri tretjem 
opravljanju izpita se imenuje tričlanska komisija, ki ima predsednika in dva 
člana. Izpit se vrednoti z »je opravil« ali »ni opravil«.  Po opravi vseh 
zahtevanih obveznosti kandidat pridobi strokovno usposobljenost v skladu s 
programom »Športno treniranje – tenis – 1. stopnja«. Kandidat mora 
obveznosti iz naslova do-usposabljanja opraviti najkasneje v 3 letih po 
zaključku predavanj. Če kandidat v roku ne zaključi zahtevanih obveznosti, 
se mora tečaja ponovno udeležiti. 
 

PRIDOBLJENE 
KOMPETENCE: 

Udeleženci si bodo po opravljenih vseh obveznostih pridobili strokovno 
usposobljenost 1. stopnje, z nazivom STROKOVNI DELAVEC 1 – 
ŠPORTNO TRENIRANJE – TENIS – interni naziv – TRENER TENISA C.  

 


