
Razpis tečaja za do-usposabljanje strokovnega kadra za naziv 

Strokovni delavec 1    Športno treniranje - Kegljanje 

 

Kegljaška zveza Slovenije razpisuje program do-usposabljanja za pridobitev naziva : 

 

Strokovni delavec 1  Športno treniranje - Kegljanje 

Program do-usposabljanja je namenjen strokovnemu kadru, ki že ima pridobljeno strokovno 

usposobljenost po starem zakonu 1. stopnje usposobljenosti z nazivom Vaditelj kegljanja.  

Za strokovni kader kateri ima po starem zakonu pridobljeno usposobljenost 2. stopnje z 

nazivom Trener kegljanja, do-usposabljanje NI potrebno ! 

Program bo potekal v sodelovanju s Fakulteto za šport, ki bo organizirala in izvedla predmete 

Obveznih vsebin. Predmete Posebnih vsebin pa bo organizirala in izvedla Kegljaška zveza 

Slovenije. 

Pogoji, način prijave, opis programa in ostale potrebne informacije 

1. Vodja programa do-usposabljanja je prof. dr. Ivan Čuk, prof. šp. vzg. 
2. Stopnja usposabljanja;  Športno treniranje- kegljanje 1. Stopnja  
3. Datum pričetka in zaključka tečaja;  

- Obvezne vsebine FŠ 12. 09.,13. 09. in 14.9. 2020 
Tečaj bo potekla preko spleta – on line 

- Posebne vsebine od 18.09.2020 do 04.10.2020 po urniku 
 

4. Kraj izvedbe tečaja: Jesenice 
 

5. Pogoji za udeležbo na tečaju in navedba dokazil s katerimi kandidat dokazuje izpolnjevanje 

predhodno navedenih pogojev:  

- scan osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list); 

- scan spričevala ali diplome Strokovne usposobljenost 1. stopne po starem zakonu z 
nazivom Vaditelj kegljanja 

 
6. Opis tečaja (obsega namen in cilj programa usposabljanja, pridobljene kompetence). 
 

CILJI PROGRAMA: 
Cilj programa športno treniranje - kegljanje - 1. stopnja je skladno s kompetencami, ki jih 
daje program, omogočiti usposobljenemu strokovnemu delavcu, da izvaja in spremlja 
proces športne vadbe v športni panogi kegljanje v vseh njenih pojavnih oblikah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KOMPETENCE, KI JIH PRIDOBI POSAMEZNIK Z USPEŠNO ZAKLJUČENIM 
USPOSABLJANJEM: 

       Kompetence oziroma znanja, spretnosti in odgovornosti za izvajanje in spremljanje 
procesa športne vadbe v vseh pojavnih oblikah športne panoge kegljanje, s ciljem 
tekmovalnega dosežka, ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja oziroma 
zabave. 

 
 

7. Pogoji dokončanja 
Pogoj za pristop k izpitu je vsaj 80% prisotnost na obveznih vsebinah in 80% na posebnih 
vsebinah. Pogoji za dokončanje usposabljanja so uspešno opravljeni izpiti s posameznih 
področij. 
 
Kandidat mora uspešno opraviti :  
1. Teoretični preizkus znanja obveznih vsebin: 
2. Teoretični preizkus znanja posebnih vsebin: 
3. Praktični preizkus znanja posebnih vsebin. 
 
Izpit se ocenjuje kot opravil ali ni opravil. Kandidat mora usposabljanje zaključiti v roku treh 
let od zaključka tečaja, posamezni izpit pa lahko opravlja največ trikrat. Če kandidat v 
opredeljenem roku ne zaključi zahtevane obveznosti, se mora tečaja ponovno udeležiti.  
Kandidati, ki uspešno opravijo vse izpitne obveznosti si pridobijo naziv Strokovni delavec 1 
– Športno treniranje – Kegljanje. 
 

8. Predmetnik in predavatelji posebnih vsebin 
 

 

Praktični prikaz dela v posamezni motorični enoti PRIMOŽ PINTARIČ  BAJEC BOJAN 

Pravila kegljaške zveze FRANC GORNIK 

Pravila sojenja v  kegljanju  JANI STERŽAJ 

Teorija treniranja v kegljanju IVAN ČUK 

Učenje gibanja in nadzor pri kegljanju 

PRIMOŽ PINTARIČ   
PIHLAR BOJAN 

Šola kegljanja (na kegljišču) PRIMOŽ PINTARIČ 

Biomehanske zakonitosti kegljanja IVAN ČUK 
Kegljaške igre BOJAN BAJEC PRIMOŽ PINTARIČ 

Šport v tretjem starostnem obdobju in specifike v kegljanju BOJAN BAJEC 

Zgodovina kegljanja  FRANC GORNIK 

Šport invalidov in specifike v kegljanju ANJA PEČAVER 

 
 
 
 



NAZIV PROGRAMA do- usposabljanje 

zap.št PREDMETNIK OBVEZNIH VSEBIN PREDAVATELJ št. ur  12.9. 13.9. 14.9. 

1 Osnove gibanja človeka 

ORGANIZACIJO IN IZVEDBO  OBVEZNIH 
VSEBIN IZVAJA FAKULTETA ZA ŠPORT - 

INŠTITUT ZA ŠPORT V LJUBLJANI  

5 

OBVEZNE VSEBINE FAKULTETA ZA ŠPORT - 
TERMINI SO DOLOČENI V POSEBNEM 

RAZPISU 

2 Osnove športne vadbe 5 

3 Osnove medicine špota 5 

4 Psihosocilane osnove športa 5 

5 Odgovornost in zakonodaja v športu 2 

 
 

PREDMETNIK POSEBNIH VSEBIN 18.9. 19.9. 20.9. 25.9. 26.9. 27.9. 3.10. 4.10. 

zap.št  PREDAVATELJ št.ur 

15.00 8.30 8.30 15.00 8.30 8.30 8.30 8.30 

21.00 16.00 16.00 20.00 16.00 16.00 16.00 16.00 

1 
Praktični prikaz dela v posamezni 
motorični enoti PRIMOŽ PINTARIČ  BAJEC BOJAN 8       2     3 3 

2 Pravila kegljaške zveze FRANC GORNIK 3 3               

3 Pravila sojenja v  kegljanju  JANI STERŽAJ 2         2       

4 Teorija treniranja v kegljanju IVAN ČUK 6   6             

5 
Učenje gibanja in nadzor pri 
kegljanju PRIMOŽ PINTARIČ  PIHLAR BOJAN 6     3     3     

6 Šola kegljanja (na kegljišču) PRIMOŽ PINTARIČ 6     3         3 

7 
Biomehanske zakonitosti 
kegljanja IVAN ČUK 3             3   

8 Kegljaške igre BOJAN BAJEC PRIMOŽ PINTARIČ 6       3   3     

9 
Šport v tretjem starostnem 
obdobju in specifike v kegljanju BOJAN BAJEC 2         2       

10 Zgodovina kegljanja  FRANC GORNIK 1 1               

11 
Šport invalidov in specifike v 
kegljanju ANJA PEČAVER 2         2       



 
9. Cena tečaja: 

 
Stroške tečaja krije Kegljaška zveza Slovenije. Stroške prevoza na tečaj pa krije vsak 
posameznik. Ustrezno izpolnite obe prijavnici. Navodila spodaj. 
 

10. Rok in način prijave: 
 
Na osnovi dogovora o sodelovanju Med Kegljaško zvezo in  Fakulteto za šport je potrebna 

dvojna prijava !! 

1. Prijava za FAKULTETO ZA ŠPORT - OBVEZNE VSEBINE 

Priloga: RAZPIS Fakultete za šport (Direktna povezava) 

in URNIK (Direktna povezava). 

Kot je zahtevano izpolnite tudi spodnji del njihove prijavnice kjer navedete, da je plačnik 
Kegljaška zveza Slovenije. 
 
Podatki so: Kegljaška zveza Slovenije, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana  
Davčna št.: 53244605; Davčni zavezanec: DA 
Iban: SI56 0203 1001 3974 988  NLB d.d. 
Telefon: 031 801 169; e-pošta: kegljanje1@gmail.com 
Datum prijave: 26.08.2020 
 
 

Podpisano in BREZ ŽIGA KEGLJAŠKE ZVEZE SLOVENIJE pošljite skenirano po elektronski 

pošti na naslov Usposabljanje@fsp.uni-lj.si. 

 

2. POSEBNE VSEBINE 

Pogoji za prijavo na Posebne vsebine, ki jih izvaja Kegljaška zveza Slovenije so opisani 

spodaj: 

 

Kandidati izpolnijo in podpišejo PRIJAVNICO (Direktna povezava) jo skenirajo ter pošljejo 

skupaj z dokazili:  - scan osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list) 

                      - scan spričevala ali diplome Strokovne usposobljenost 1. stopne po    
    starem zakonu z nazivom Vaditelj kegljanja 

 

na e-naslov kegljanje1@gmail.com 

Tudi v tej prijavnici izpolnite spodnji del, kjer navedete, da je plačnik Kegljaška zveza Slovenije. 

Kandidati izpolnjeno in podpisano prijavnico /original/ z dokazili nato prinesejo na prvi 

dan predavanja v Jesenice. 

 

Kegljaška zveza Slovenije                                                                Ljubljana, 19. 08. 2020 

Strokovna komisija 

Predsednik           
Brane Jeršin  

Zadnji rok za prijavo oz. oddajo OBEH prijavnic je torek, 25.08.2020. 

Za dodatne informacije pokličite na 031 801 169 Bojan Bajec 

https://www.kegljaska-zveza.si/wp2012/wp-content/uploads/2020/08/Razpis_Obvezne-vsebine_2020_jesen.pdf
https://www.kegljaska-zveza.si/wp2012/wp-content/uploads/2020/08/Urnik-te%C4%8Daja-obveznih-vsebin-1.-stopnja_jesen_2020-On-line.pdf
mailto:kegljanje1@gmail.com
mailto:Usposabljanje@fsp.uni-lj.si
https://www.kegljaska-zveza.si/wp2012/wp-content/uploads/2020/08/PRIJAVNICA-za-usposabljanje-.doc
mailto:kegljanje1@gmail.com

