
 

 

RAZPIS USPOSABLJANJA ZA NAZIV 

VADITELJ ŠPORTA INVALIDOV 

 
 

 

 

PROGRAM V besedilu uporabljeni izrazi strokovni delavec, vaditelj in drugi izrazi, zapisani v moški 
spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske. 

I.       SPLOŠNI PODATKI O PROGRAMU 
  
1.      IME PROGRAMA 
V okviru programa se bodo kandidati usposabljali za naziv: VADITELJ 
ŠPORTA INVALIDOV. 
  
2.      TEMELJNI CILJI PROGRAMA IN KOMPETENCE 
 
Temeljni cilj je usposobiti strokovne delavce na področju športa 
invalidov, da bodo pod nadzorom strokovnih delavcev višjih stopenj 
usposobljenosti oz. izobraženosti opravljali pedagoško delo s 
posamezniki in skupinami na začetni ravni. 
Kompetence vaditelja športa invalidov so delovanje na področju 
različnih športov invalidov. Na posameznem področju delovanja vaditelj 
organizira (v ožjem pomenu) in izvaja vadbo invalidov bodisi na 
tekmovalnem ali rekreativnem nivoju pod vodstvom višje 
usposobljenega ali izobraženega kadra na tem področju. 
Od kandidatov, ki zaključijo usposabljanje, se pričakuje obvladovanje 
osnovnih znanj za delo z invalidi na področju športa. 
  
3.      TRAJANJE PROGRAMA 
Obseg programa je 45 ur – 3 ECTS. 
  
4.      POVEZANOST Z DRUGIMI PROGRAMI 
Program usposabljanja strokovnih delavcev za področje športa invalidov 
daje osnovna znanja za delo z invalidi v različnih športih, ki jih izvajajo 
invalidi. Pridobljena specifična znanja lahko uporabijo vsi usposobljeni 
oziroma izobraženi kadri v posameznih športih s samostojnimi programi 
usposabljanja, za ukvarjanje na področju športa invalidov v isti panogi. 
  
5.      NAČIN VKLJUČEVANJA PROGRAMA V MEDNARODNO 

SODELOVANJE 
Mednarodno vključevanje pri programu za VADITELJA ŠPORTA 
INVALIDOV ni predvideno. 
  



6.      SESTAVLJALCI IN IZVAJALCI PROGRAMA 
Program so sestavili in ga bodo izvajali Zveza za šport invalidov Slovenije 
– Paraolimpijski komite Slovenije (ZŠIS-POK), Univerzitetni 
rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (URI Soča) ter 
Fakulteta za šport (FŠ). 
 

KRAJ IZVAJANJA URI-Soča, Ljubljana 
 

TERMINI 

USPOSABLJANJA 

Usposabljanje obsega 45 ur:  
18.12.2013 od 15. do 18. ure  
20. - 22.12.2013  
10. - 12. 1. 2014 
 

ROK PRIJAVE 9.12.2013 
 

VODJA 

USPOSABLJANJA 

Vodji programa usposabljanja sta prof. dr. Helena Burger, dr. med. in 
doc. dr. Boro Štrumbelj, profesor športne vzgoje. 

 

POGOJI 

UDELEŽBE 

Kandidat mora izpolniti 18 let in mora imeti končano najmanj tri letno 
poklicno srednjo šolo. Opravljeno mora imeti tudi prvo stopnjo 
usposabljanja v kateremkoli športu ali najmanj tri leta delovnih izkušenj 
na področju športa.  

Na posamezen tečaj bo sprejetih 30 kandidatov. Tečaj bo izveden, če bo 
prijavljenih najmanj 10 kandidatov.  
 

POGOJI 

NAPREDOVANJA 

Uspešno zaključen program usposabljanja za Vaditelja športa invalidov 
je pogoj za opravljanje višje stopnje usposabljanja: UČITELJ ŠPORTA 
INVALIDOV. 

POGOJI 

DOKONČANJA 

Pogoj za pristop k izpitu je najmanj 80% prisotnost na predavanjih in 
100% prisotnost na vajah (praktičnem delu). 

Pogoj za dokončanje usposabljanja je opravljen izpit, ki je sestavljen iz 
teoretičnega in praktičnega dela:  

1. Teoretični del iz predpisanega učnega gradiva (pisno). 

2. Praktični del: 

Prikaz sposobnosti vodenja skupine invalidov z določeno invalidnostjo 
pod nadzorom višje usposobljenega ali izobraženega kadra na tem 
področju. 

Izpit se ocenjuje kot »opravil« ali »ni opravil«.   

Kandidat mora opraviti izpit pred izpitno komisijo, ki jo sestavljajta vodja 



tečaja in dva člana državne izpitne komisije imenovana s strani ZŠIS-POK. 

V kolikor kandidat ne opravi izpitnih obveznosti v prvem izpitnem roku 
ima možnost še dvakratnega ponavljanja preverjanja znanja na 
razpisanih popravnih izpitnih rokih. 

Kandidati, ki uspešno opravijo vse izpitne obveznosti si pridobijo naziv 
VADITELJ ŠPORTA INVALIDOV in se evidentirajo v aplikacijo ŠPAK. 
 

OPOMBE IN 

LITERATURA 

1.           VERTIKALNA IN HORIZONTALNA POVEZANOST PREDMETOV                  

PROGRAMA 
Horizontalno je program povezan z vsemi panogami, ki imajo verificirane 
programe usposabljanja in ki jih izvajajo tudi športniki invalidi. 
Pridobljena znanja s tem programom jim predstavljajo dodatna 
specifična znanja za delovanje z različnimi športniki z različnimi vrstam 
invalidnosti. 
  
2.           ŠTUDIJSKA IN IZPITNA LITERATURA 
VUTE, Rajko. Šport in telesno prizadeti. Ljubljana: samozal., 1989. 
VUTE, Rajko, GRADIŠNIK, Branko (ur.). Izziv drugačnosti v športu. 
Ljubljana: Debora, 1999.  
ZUPAN, Anton, PLEVNIK, Matej. Plavanje in druge oblike gibanja 
distrofikov v vodi. 1. izd. Ljubljana: Društvo distrofikov Slovenije: Inštitut 
Republike Slovenije za rehabilitacijo, 2009. 
  
3.           UČNE METODE 
Pri izvedbi programa bodo uporabljene različne učne metode. Med 
samim tečajem bo uporabljena frontalna metoda in delo po skupinah. 
  
4.           MENTORSTVO 
Udeležencem bo med tečajem po potrebi na voljo ekipa mentorjev, ki 
jim bo v pomoč pri pripravi na izpit predvsem pri praktičnem delu z 
invalidi. 
  
5.           NADZOR KAKOVOSTI 

Nadzor kakovosti bo spremljan na osnovi spremljanja in analize 
evalvacijskih vprašalnikov. 

6.           LICENCIRANJE 

VADITELJ ŠPORTA INVALIDOV si pridobiva licenco vsake tri leta z 
udeležbo na strokovnem seminarju ZŠIS-POK, ki ga organizira ZŠIS –POK 
skupaj z URI Soča in Fakulteto za šport. Tako pridobljena licenca je 
veljavna tri leta. 
 
7.           FINANCIRANJE 
 Usposabljanja, ki bodo izvedena v letu 2013 in 2014 so sofinancirana s 
strani Fundacije Agitos. Za udeležence je udeležba brezplačna. 



 
 

PREDMETNIK 1. Management v športu z osnovami informatike 
2. Okolje 
3. Osnove klasifikacije  
4. Osnove pedagogike v športu 
5. Osnove psihologije v športu 
6. Osnove športne medicine in prva pomoč 
7. Osnove teorije in metodike športnega treniranja 
8. Ostali udeleženci športa invalidov 
9. Praktični del 
10. Šport invalidov - posebnosti 
11. Šport za gluhe in naglušne 
12. Šport za osebe po amputaciji uda 
13. Šport za osebe s psihosocialnimi težavami 
14. Šport za osebe z motnjami v duševnem razvoju 
15. Šport za osebe z okvaro hrbtenjače 
16. Šport za otroke in odrasle s cerebralno paralizo  
17. Šport za slepe in slabovidne 
18. Uvod - spoznavanje z osnovnimi pojmi  

KONTAKT Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite 
Špela Rozman, strokovna sodelavka 
www.zsis.si 
01 5300 891 (tajništvo) 
 
E-pošta: spela.rozman@zsis.si 
 

 

Priloga: Prijavnica 

 


