
 
 

 

ZAPISNIK 1. SEJE UO DOTS, DNE 09.10.2019 

 

Kraj: Ljubljana     Začetek: 13.30 

 

Prisotni: Gregor Hribar, dr. Marko Zadražnik,  Samo Miklavc in Zoran Jerončič  

 

Seja je bila sklicana z dnevnim redom redom: 

 

1. Potrditev programov usposabljanja 

2. Predlog sklepa za predsedstvo OZS 

3. Seminarji in akademija v naslednjih letih  

 

AD 1)Člani IO DOTS-a so soglasno sprejeli - potrdili vse tri dopolnjene programe 

usposabljanja glede na novi Zakon o športu: 

- Strokovni delavec 1, športno treniranje, ODBOJKA, ODBOJKA SEDE (1 stopnja) 

- Strokovni delavec 2, športno treniranje, ODBOJKA, ODBOJKA SEDE (2 stopnja) 

- Strokovni delavec 1, športno treniranje, ODBOJKA NA MIVKI, ODBOJKA NA 

MIVKI – GLUHI (1 stopnja) 

 

Dr. Zadražnik Marko in Marinko Damjan poskrbita za vpis omenjenih programov 

usposabljanja v aplikacijo ŠPAK in za potrditev s strani OKS-a in Ministrstva za izobraževanje 

, znanost in šport. 

 

AD 2)  Strokovni sodelavec Marinko Damjan je pripravil osnutek predloga sklepa za 

predsedstvo OZS , da so si nazivi strokovne usposobljenosti skladni s »starim« Zakonom o 

športu (v nadaljevanju Zspo)  

  enakovredni novima nazivoma po veljavnem Zakonu o športu (v nadaljevanju ZŠpo-1) skladno 

s  

  spodnjo tabelo: 

 

Naziv po Zspo Pretvorba Naziv po ZŠpo-1 

Vaditelj odbojke, 2. stopnja po Zspo = Strokovni delavec 1 – športno treniranje - 

Odbojke 

Trener odbojke, 2. stopnja po Zspo = Strokovni delavec 2 – športno treniranje - 

Odbojke 

Trener odbojke, brez definirane stopnje (pred 

letom 2004) 

= Strokovni delavec 2 – športno treniranje - 

Odbojke 

Trener odbojke 1. razreda, 2. stopnja po Zspo = Strokovni delavec 2 – športno treniranje - 

Odbojke 

Trener odbojke 1. razreda, brez definirane 

stopnje (pred letom 2004) 

= Strokovni delavec 2 – športno treniranje - 

Odbojka 



 

Člani IO DOTS se z omenjeni predlogom sklepa strinjajo in ga potrdijo. 

 

AD 3) Pod točko 3 so člani IO DOTS-a razpravljali o potrditvenih seminarjih za naslednja leta 

in sprejeli naslednji sklep. 

 

SKLEP: V vseh naslednjih letih bo termin TRENERSKE AKADEMIJE prvi polni vikend v 

mesecu juniju (od petka do nedelje). C licenčni seminarji bodo v maju ali juniju (vzhod, zahod) 

in pa dodatni seminar v septembru, ki bo plačljiv 350 eur. 

 

 

Ljubljana, 09.10.2019  

 

Predsednik DOTS: 

Gregor Hribar 

 

 

                                                      


