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Namen in cilj projekta

izboljšanje kompetenc strokovnega
kadra za zmanjšanje neskladij med 

usposobljenostjo in potrebami na trgu dela                                            

in                          

povečanje kakovosti programov
usposabljanja

7700

vključenih posameznikov 

6545

posameznikov s pridobljenimi 
kompetencami na področju športa



Sofinancirane aktivnosti

Izpeljava usposabljanj

Prenova programov usposabljanj 

Podpora izpeljavi 

Ciljna skupina

Zaposleni

Delitev sredstev

60 / 40

KRVS / KRZS

Značilnosti projekta



Izzivi

2022 Zaključek projekta

Cilj dosežen!

2020/2021 Pandemija

Prilagajanje avditorne izvedbe glede na v posameznem 
obdobju veljavne ukrepe vlade RS in priporočila NIJZ

Izvedba na daljavo

2019 – Konec obdobja izvajanja programov usposabljanja po starem Zakonu o športu.

Prenova programov usposabljanj Izvedba prvih programov usposabljanj po ZŠpo-1

2018 – Okvir uspešnosti

Dosežena ciljna vrednosti 40% pričakovanih kazalnikov 



Oglaševalska kampanja 2018

Cilj kampanje
Povabilo zainteresirani javnosti za vključitev v 
razpisane tečaje in seminarje.

Objava
Tiskani in digitalni časopisi in revije

Pasice

Spletna stran
usposabljanje.olympic.si



Cilj kampanje

Seznanitev javnosti, kako je urejeno delo na 

področju športa, in povabilo k vključitvi v 

razpisane dogodke.

Objava

Tiskani in digitalni časopisi in revije

Pasice

Oglaševalska kampanja 2021



Rezultati projekta

281

dogodkov

41

partnerjev

58

panog

8665

vključenih

7999 

usposobljenih

167 

veljavnih 
programov 



Odziv udeležencev – razlogi za vključitev 

v tečaje in seminarje



Odziv udeležencev – zadovoljstvo z organizacijo 

in izvedbo tečaja oz. seminarja



Odziv udeležencev – predlogi za izboljšanje 

organizacije in izvedbe tečaja oz. seminarja



Odziv udeležencev – udeležba v primeru 

kotizacije 



Slabosti projekta

• Preobsežna birokracija

• Časovna omejitev trajanja 
dnevnih aktivnosti (6 ur)

• Zahteva po lokaciji izvedbe 
dogodka (V)

Projekt s stališča nosilcev programov

Prednosti projekta

• Možnost izvedbe deficitarnih 
programov usposabljanja

• Sofinanciranje oz. brezplačna 
izvedba dogodkov za udeležence

• Dostopnost domačih in tujih 
strokovnjakov

• Dobri pogoji za izvedbo dogodkov

• Pomoč pri pripravi programov 
usposabljanja skladno z ZŠpo-1

• Sodelovanje s projektno pisarno 
OKS - ZŠZ 



Priporočila nosilcem

Program usposabljanja Tečaj

Evalvacija Koledar dogodkov

Učni načrt (vsebina, didaktična priporočila) Pravna podlaga

Model e-tečaja Razpis 

Baza referenčnih predavateljev Urnik (1 ura = 60 minut); izpitni rok

Obvezna in priporočljiva literatura Cena tečaja

Dostop do e-gradiv Preverjanje znanja kandidatov

Nabor izpitnih vprašanj Dnevnik dela

Predloge predlog dokumentov Evidence 

Navodila za izdelavo seminarske naloge, 

vodenje dnevnikov dela prakse ipd.



Cilj kampanje

Vzpodbuditi strokovne delavce in tiste, ki želijo 

delati v športu, da vlagajo v svoje znanje, in 

ozavestiti uporabnike športnih storitev, da se 

vključujejo v aktivnost, ki jo vodi kompetenten 

športni delavec.

Objava

Spletna stran usposabljanje.olympic.si

Pasice

Spletni časopisi in revije

Družbeni mediji

Oglaševalska kampanja 2022
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• 6 strokovnih 
prispevkov

• advertorial članki
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vključenih 
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• letno poročilo

• končno poročilo

• zahtevek za 
izplačilo



HVALA ZA POZORNOST!

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. 



USPOSABLJANJE STROKOVNIH DELAVCEV 

V ŠPORTU 2018-2022

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
partner projekta

Damjan Omerzu, generalni sekretar



PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE

Planinska zveza združuje 294 društev in 60.000 članov.

Skupaj 2320 strokovnih delavcev v športu

Dodatno 1800 strokovnih delavcev PZS po internih 
programih usposabljanj (markacisti, mladinski voditelji, 
mentorji planinskih skupin, varuhi gorske narave, 
opremljevalci plezalnih smeri, postavljavci plezalnih smeri, 
sodniki športno plezanje)



USPOSABLJANJA SD v ŠPORTU

PZS je nosilka in izvajalka usposabljanj strokovnih 

delavcev v športu v panogah:

- Planinstvo - Alpinizem

- Planinstvo - Športno plezanje

- Planinstvo – Tekmovalno turno smučanje

- Vzpostavljena so licenčna izpopolnjevanja na 4 leta.



Št. razpisanih dogodkov 

v posameznem letu
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Izvedena usposabljanja in 

izpopolnjevanja 2018 – 2022
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VKLJUČENI IN USPOSOBLJENI 

POSAMEZNIKI
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Anketa med udeleženci ob koncu 

projekta

Vzorec: 209

Razlogi za udeležbo:

• Osebna želja po pridobitvi novega znanja 81 %

• Zahteva delovnega mesta oz. vodstva 21 %

• Nove zaposlitvene možnosti 4 %



Anketa med udeleženci ob koncu 

projekta #2

15 % se usposabljanj ne bi udeležilo, če ne bi bili 

sofinancirani

20 % je na podlagi pridobljene usposobljenosti 

pridobilo delo na področju športa



IZZIVI S KATERIMI SMO SE SREČEVALI

- Spremembe programov po ZSpo-1

- Epidemija Covid-19

- Ozko definirana ciljna skupina upravičencev – zaposleni 
(velik interes študentov za usposabljanja)

- Ločeno izvajanje tečajev

- Omejitve števila ur na dan

- Predavanja na daljavo možno samo v času epidemije 
(21 % udeležencev izrazilo interes po večji uporabi sodobnih komunikacijskih načinov)



PRILOŽNOSTI 

V ŠPORTU in ŠPORTNEM TURIZMU

- Rast množičnosti obiskovanja gora

- Pomen strokovnega vodenja za varnost pri planinski 
dejavnosti

- Rast potreb po komercialnem strokovnem vodenju

- Razvoj umetnih plezalnih sten in centrov

- 73 % tujih turistov prišlo v Slovenijo na počitnice, se 
sprostiti ali rekreirati

- 2 - 5 % potrošnje za vodenje in šport



ŽELJE ZA PRIHODNOST

- Nov finančni vir za spodbujanje posameznikov za 
usposabljanje in strokovno delo v športu 

- Razpisni pogoji usklajeni s kriteriji, ki sicer veljajo na 
področju usposabljanja v športu

- Administrativne poenostavitve in fleksibilnost pri 
sodobnih načinih poučevanja



HVALA ZA POZORNOST!

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. 

damjan.omerzu@pzs.si



Usposabljanje športnih 

delavcev – šport invalidov

Damijan Lazar, Predsednik

Zveza za šport invalidov Slovenije – Slovenski paralimpijski komite

Zaključna konferenca

Usposabljanje strokovnih

delavcev v športu 2018-2022



▪ KROVNA ORGANIZCIJA – ŠI 

▪ DELOVANJE 60 LET

▪ ČLANSTVO - 15 INVALIDSKIH ORGANIZACIJ

▪ PROGRAMI

▪ POMEN SOFINANCIRANJA MIZŠ USPOSABLJANJA 2018-2022

ZVEZA ŠIS-SPK



IZVEDENI PROGRAMI USPOSABLJANJA- ŠI

Šport invalidov, 1 stopnja 2019/2020 (Ljubljana) – 2 

Šport invalidov, 2. stopnja 2022 (Ljubljana) - 1

Licenčni seminar 2022 (Laško) - 1



ANALIZA ANKETE 

23 VPRAŠANJ 

VZOREC(38, 5%): 9 MOŠKIH, 6 ŽENSK (15) 



ANALIZA ANKETE 
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športa invalidov? 
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Mnenje glede ur usposabljanj je bilo pri vseh vprašanih odgovor, da je 

ustrezno število ur.

Usposobljeni pogrešajo vsebine: parakarate praktični segmenti, še več 

praktičnih vsebin, več psiholoških vsebin in prakse ter vsebine s področja 

športne rekreacije invalidov, otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem 

razvoju in avtističnimi motnjami.

Usposobljeni menijo, da je v programu preveč (15): teorije, preveč vsebin 

povezanih s tekmovalnim športom in medicinskih zadev.



Vzorec:15
Vzorec:15



Vzorec:15

Interes za športe (8 vzorec): 

-paraplavanje,

-košarka na vozičkih, 

-parasmučanje, 

-boccia,

-paraatletika, 

-pikado, 

-parakolesarstvo,

-planinstvo, 

-parakatare, 

-kegljanje, 

-odbojka sede. 



DILEMA

- PO ZAKLJUČKU PROJEKTA NI SISTEMSKEGA FINANCIRANJA USPOSABLJANJ TER 

STROKOVNEGA KADRA.

- MAJHNE MOŽNOSTI ZAPOSLITVE ZA DELO NA PODROČJU ŠPORTA INVALIDOV.



POGLED NAPREJ

- NOVI PROJEKT EU ZA FINANCIRANJE USPOSABLJANJ IN KADROV.

- POZIV NPŠZ PRI PRIPRAVI PROGRAMOV USPOSABLJANJ ZA TRENERJE ŠI V  
NJIHOVI ŠPORTNI PANOGI.

- SISTEMSKO UREDITEV FINANCIRANJA STROKOVNEGA KADRA ZA DELO V 
ŠPORTU INVALIDOV.

- SOFINANCIRANJE PROGRAMOV USPOSABLJANJ ZA STROKOVNE DELAVCE –
ŠPORT INVALIDOV.



HVALA ZA POZORNOST!

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. 


