
 

 

JUDO ZVEZA SLOVENIJE  

Trenerska komisija 

Gsm: 031 384 579 (Zoran Kos)                                                 Slovenska Bistrica, 18. 8. 2020 

 

Zadeva: Razpis usposabljanja Strokovni delavec 1 – športno treniranje – judo (posebne 

vsebine) 

Spoštovani! 
 
Trenerska komisija JZS bo s 5. 9. 2020 v Mariboru v športni dvorani Nika Vrabla začela 
usposabljanje za strokovnega delavca 1 - športno treniranje – judo (posebne vsebine).  
 

Usposabljanje (posebne vsebine) se bo izvajalo med vikendi (tudi dva petka) in sicer v naslednjih 
terminih: 

5. in 6. 9. 2020 (sobota in nedelja) 
18., 19. in 20. 9. 2020 (petek, sobota in nedelja) 
26. in 27. 9. 2020 (sobota in nedelja) 
9., 10. in 11. 10. 2020 (petek, sobota in nedelja) 

Izpit je predviden 7. in 8. 11. 2020. 

Podroben urnik bomo poslali, ko bomo imeli prijavljene kandidate in potrjene predavatelje. 
Predvidoma do 4. 9. 2020. Zaradi nepredvidenih dogodkov, kot je tudi trenutna epidemija 
koronavirusa, si pridržujemo pravico do spremembe urnika. 
 
Program usposabljanja obsega obvezne vsebine (določene v Pravilniku o usposabljanju 
strokovnih delavcev v športu in jih izvaja Fakulteta za šport) ter posebne vsebine (izvaja jih 
nosilec usposabljanja – JZS). Kandidati, ki bodo uspešno zaključili oba dela usposabljanja, torej 
obvezne in posebne vsebine, bodo po Zakonu o športu (ZŠpo-1) pridobili usposobljenost 
Strokovni delavec 1 – športno treniranje – judo. 
Vodstva klubov naprošamo, da o usposabljanju obvestijo vse kandidate, ki že imajo opravljen 
obvezni del usposabljanja ter tudi tiste, ki se bodo septembra 2020 vpisali na tečaj obveznih vsebin 
na Fakulteti za šport (bo poslano na eMail). 
Prosim bodite pozorni na prijavo, saj se bodo kandidati prijavili preko registra (rok je do 28. 
8. 2020) in s priloženo prijavnico na naslov: trenerska.komisija@gmail.com. 
 
Cena usposabljanja znaša 450,00€ in se poravna na: TRR SI56 0443 0000 0380 257 NOVA KBM 
d.d., sklic 0509 - 2020. 
Možnost je plačilo v dveh obrokih in sicer 250€ (do pričetka usposabljanja) ter 200€ (najkasneje 
do zadnjega termina usposabljanja). 
 
Z odličnim spoštovanjem!                                                                      Trenerska komisija JZS: 

Zoran KOS l. r. , predsednik 
Raša SRAKA VUKOVIČ l. r., članica 

Sašo JEREB l. r., član 


