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VSEM ČLANICAM
(trenerjem)
POZIV
za vpis v razvid športnih amaterskih kadrov (ŠPAK) in
vložitev vlog za priznanje predhodno pridobljenih kompetenc
Spoštovani!
Ju-jitsu zveza Slovenije je 17.12.2020 sprejela Pravilnik o usposabljanju strokovnih delavcev v športu.
Nov pravilnik je posledica novo sprejetega programa usposabljanja za športno panogo JU-JITSU, ki ga
je MIZŠ potrdilo 30.11.2020. V skladu s pravilnikom JJZS izvaja usposabljanje in licenciranje po
veljavnem programu, potrjuje predhodno pridobljene kompetence in vpisuje strokovno usposobljene
osebe v spletno aplikacijo ŠPAK (športno amaterski kadri). ŠPAK je osnovno orodje in pregled
strokovno usposobljenega kadra v JJZS.
Komisija kandidatu, ki uveljavlja predhodno pridobljene kompetence, prizna kompetence, ki po
vsebini ustrezajo učnim vsebinam predmetov v programu usposabljanja in so bile pridobljene v
drugih programih usposabljanj ustrezne stopnje oziroma v drugih oblikah formalnega ali
neformalnega izobraževanja oziroma usposabljanja.
Ker se prenosi in vpisi ne opravljajo avtomatično ampak je potrebno to zahtevati, moramo v skladu s
Pravilnikom izpeljati ugotovitveni postopek in vas vpisati v evidenco.
Pravilnik s prilogami je objavljen na spletni strani JJZS, v rubriki »Dokumenti«.
V skladu z 18. členom pravilnika POZIVAMO strokovne kadre v društvih in klubih, da na JJZS vložijo
vlogo za za upoštevanje predhodno pridobljenih kompetenc (stara 1. in 2. stopnja, ne glede na
pridobljeni naziv) oziroma dokazila o vpisu v razvid strokovno izobraženih in strokovno
usposobljenih delavcev v športu pri MIZŠ (stara 2. in 3. stopnja, ne glede na pridobljeni naziv), in
sicer:

STARA 3. STOPNJA USPOSOBLJENOSTI
V skladu z 2. odstavkom 92. člena Zakona o športu (ZŠpo-1, Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in
82/20), usposobljenost tretje stopnje po ZSpo (prejšnji Zakon o športu) ustreza usposobljenosti druge
stopnje po ZŠpo-1.
Vloga mora vsebovati:
1. Obrazec 6 in 7 s potrebnimi dokazili.
IZJEMA:

če ste se že prejeli odločbo MIZŠ o vpisu v Razvid strokovno izobraženih in strokovno
usposobljenih delavcev (v nadaljevanju Razvid) za 2. stopnjo usposobljenosti, na
zvezo pošljete samo odločbo MIZŠ. Drugih dokazil vam ni potrebno pošiljati, saj bomo

upoštevali, da je ugotovitveni postopek že izvedlo ministrstvo, kjer ste v vlogi morali
priložiti ustrezna dokazila (izvedli bomo skrajšani ugotovitveni postopek).

STARA 2. STOPNJA USPOSOBLJENOSTI
V skladu s 1. odstavkom 92. člena Zakona o športu (ZŠpo-1, Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in
82/20), usposobljenost druge stopnje po ZSpo (prejšnji Zakon o športu) ustreza usposobljenosti prve
stopnje po ZŠpo-1.
Vloga mora vsebovati:
1. Obrazec 6 in 7 s potrebnimi dokazili.
IZJEMA:

če ste se že prejeli odločbo MIZŠ o vpisu v Razvid strokovno izobraženih in strokovno
usposobljenih delavcev (v nadaljevanju Razvid) za 1. stopnjo usposobljenosti, na
zvezo pošljete samo odločbo MIZŠ. Drugih dokazil vam ni potrebno pošiljati, saj bomo
upoštevali, da je ugotovitveni postopek že izvedlo ministrstvo, kjer ste v vlogi morali
priložiti ustrezna dokazila (izvedli bomo skrajšani ugotovitveni postopek).

Če želite uveljavljati kompetence za pridobite nove druge stopnje, morate poslati kompletno vlogo
na obrazcih 6 in 7 z ustreznimi dokazili. PREDLAGAMO, da najprej vložite vlogo za novo 1. stopnjo v
skladu z 92. členom ZŠpo-1, da čimprej pridobite ustrezno strokovno usposobljenost. Priznavanje
kompetenc za novo 2. stopnjo pa bomo izvajali naknadno.

STARA 1. STOPNJA USPOSOBLJENOSTI
Posameznik, ki je pridobil strokovno usposobljenost 1. stopnje po predhodnih programih
usposabljanja, ob 24.6.2020 naprej ne more več opravljati strokovnega dela v športu. V postopku
priznavanja predhodno pridobljenih kompetenc se priznajo vsebine, ki po vsebini ustrezajo učnim
vsebinam predmetov v veljavnem programu usposabljanja 1. stopnje (ZŠpo-1) in ob izpolnjevanju
pogojev (nova) 1. stopnja usposobljenosti po ZŠPo-1.
Vloga mora vsebovati:
1. Obrazec 6 in 7 s potrebnimi dokazili.
--JJZS bo po zaključenem ugotovitvenem postopku vložniku izdala odločbo o priznanju ustreznih
kompetenc in ustreznemu strokovnemu nazivu po ZŠpo-1 oziroma naložila dodatno usposabljanje
manjkajočih vsebin (dokvalifikacija iz obveznih oziroma posebnih vsebin) ob hkratnem izpolnjevanju
zahtev 9. in 11. člena Pravilnika.
Administrativna pomoč JJZS: v vseh primerih, ko stare diplome o usposobljenosti nimate ali ste v
dvomu, kdaj in katero stopnjo ste opravili v preteklosti, se obrnite na komisijo, ki vam bo posredovala
ustrezne podatke in druga pojasnila pred pošiljanjem vloge.
OPOZORILO: zaradi epidemije Covid-19 se vse poslovanja izvaja izključno elektronsko. Za JJZS
uporabljajte e-poštni naslov trenerji@ju-jitsu.si, vložniki pa vloge pošljite iz svojih osebnih
elektronskih e-poštni naslovov (zaradi identifikacije).
ROK ZA POŠILJANJE VLOG: ponedeljek, 25.1.2021!

Ognjen Saje, prof. šp. vzg.
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Komisija za usposabljanje in licenciranje
Predsednik
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