
 

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN 
LICENCIRANJU STROKOVNIH DELAVCEV 

ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE 

 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 
(pojem) 

 
Pravilnik o usposabljanju in licenciranju strokovnih delavcev Odbojkarske zveze Slovenije (v 
nadaljevanju: OZS) ureja področje strokovnega usposabljanja strokovnih delavcev v okviru OZS in 
njihovo licenciranje. 

 

2. člen 
(nevtralna slovnična oblika) 

 
V pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot 
nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola. 

 

3. člen 
(pomen izrazov) 

 
Strokovno usposobljeni delavec v okviru OZS ima naziv določene stopnje strokovne 
usposobljenosti, ki si ga je pridobil po uspešno končanem programu usposabljanja OZS, v okviru 
usposabljanja amaterskega športnega kadra. 
Strokovni delavec v športu je tisti, ki opravlja v športu vzgojno - izobraževalno in strokovno – 
organizacijsko delo. Strokovni delavec v športu mora imeti ustrezno strokovno izobrazbo oziroma 
ustrezno usposobljenost (Zakon o športu, 26. člen). 
Programi usposabljanja OZS so programi, ki opredeljujejo pogoje, vsebino in postopke za 
pridobitev strokovnega naziva. Programi so potrjeni s strani Strokovnega sveta Republike 
Slovenije za šport (v nadaljevanju: SS RS za šport). 
Ustrezna strokovna izobrazba - diplomanti visokošolskega ali univerzitetnega programa 
ustrezne športne smeri. 
Ustrezna usposobljenost - oseba, ki je sodelovala v programu usposabljanja OZS, pridobi po uspešno 
opravljenem izpitu ustrezno usposobljenost in enega od nazivov 1. ali 2. stopnje usposobljenosti, 
skladno s programi usposabljanja OZS. 
Stopnja strokovne usposobljenosti je s številko izražen strokovni naziv, ki pove, kakšne so 
pristojnosti strokovno usposobljenega delavca za delo v športu. Najvišja stopnja strokovne 
usposobljenosti je 2. stopnja. 
Spletna aplikacija ŠpaK je programsko orodje, ki je namenjeno podpori vodenja programa 
usposabljanja, izpeljavi tečajev ter poročanju. 

Diploma je javna listina, ki jo udeleženec pridobi po uspešno opravljenem izpitu in izkazuje 
naziv in stopnjo strokovne usposobljenosti. 
Pravico do licence pridobi vsak, ki je izpolnil s tem pravilnikom zahtevane pogoje za pridobitev te 
pravice. Vse imetnike pravice do licence Društvo odbojkarskih trenerjev Slovenije (v nadaljevanju 
DOTS) predlaga OKS za podelitev licence, v kolikor licence ne podeli sam DOTS. 
 
 
 
 

 
 



 

II. USPOSABLJANJE 
A. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

 

4. člen 
(področje usposabljanja) 

 
OZS je nosilka usposabljanja strokovnih delavcev na področju odbojke v Sloveniji. OZS je 
pravico usposabljanja strokovnih delavcev v odbojki prenesla na DOTS. 

 

5. člen 
(vodja usposabljanja) 

 
DOTS v soglasju z OZS določi vodjo usposabljanja, ki skrbi za organizacijsko-izvedbeno plat 
izobraževanja strokovnih delavcev v odbojki. 

 

6. člen 
(koordinator usposabljanja) 

 
Koordinator usposabljanja vodi celoten postopek usposabljanja, skladno s Pravili o usposabljanju 
strokovnih delavcev v športu in tem pravilnikom. Najkasneje v desetih dneh po končanem 
usposabljanju mora koordinator usposabljanja oddati DOTS vsebinsko in finančno poročilo o 
usposabljanju. 
Vsebinsko poročilo mora vsebovati končni seznam udeležencev usposabljanja, predavatelje, njihove 
teme in ure izvedenih predavanj ter v primeru amaterskega usposabljanja športnega kadra tudi 
druge dokumente, skladno s Pravili o usposabljanju strokovnih delavcev v športu. Finančno poročilo 
mora vsebovati dejanske materialne stroške usposabljanja in honorarjev. 

 

7. člen 
(kotizacija za usposabljanje) 

 
Kotizacija za usposabljanje predstavlja ceno usposabljanja (v nadaljevanju: kotizacija), ki jo določi 
nosilec programa, razen v primeru 8. člena tega pravilnika, ko lahko višino kotizacije določi 
izvajalec usposabljanja. 
V kotizacijo je vključeno: 

- udeležba na tečaju, 

- gradivo, 

- opravljanje izpita (dva izpitna roka)  

- pregled seminarskih nalog in dnevnikov dela, 

- vpis v aplikacijo Špak, izdaja diplome ali potrdila. 
Za vsako tretje in nadaljnje opravljanje izpitov udeleženec plača znesek, ki ga določi UO DOTS. 

Izdaja duplikata diplome o strokovni usposobljenosti znaša 20 € bruto. 
 

-  
 
 
 
 
 



 

 

8. člen 
(prenos usposabljanja) 

 
DOTS v soglasju z OZS lahko pravico do izvedbe določenega usposabljanja prenese na drugega 
izvajalca, ki mora spoštovati programe usposabljanja DOTS, Pravila o usposabljanju strokovnih 
delavcev v športu in določila tega pravilnika. 
DOTS v soglasju z OZS (kot naročnik) in izvajalec usposabljanja uredita medsebojne pravice in 
dolžnosti s pogodbo najkasneje en (1) mesec pred začetkom usposabljanja. 

 

9. člen 
(osnova za izvajanje usposabljanja) 

 
OZS vodi usposabljanje skladno s programi usposabljanja OZS in Pravili o usposabljanju 
strokovnih delavcev v športu, ki jih je sprejel SS RS za šport. 

 

 
10.člen 

(nosilka usposabljanja) 
 

OZS je, na osnovi potrjenih programov usposabljanja s strani akreditacijske komisije pri SS RS za 
šport, v Sloveniji nosilka usposabljanj za odbojko. OZS je nosilka programov usposabljanja na 1.in 2. 
stopnji. 

 
11. člen 

(prva stopnja usposabljanja) 
 

Pogoja za vključitev na prvo stopnjo usposabljanja sta: 

- 18 let in 

- končana najmanj 3-letna poklicna šola. 
Strokovni delavec v športu lahko po končani prvi stopnji usposobljenosti izvaja in spremlja proces 
športne vadbe. Z zaključenim programom usposabljanja na prvi stopnji posameznik pridobi naziv 
strokovni delavec 1. 

 
12. člen 

(druga stopnja usposabljanja) 
 

Pogoji za vključitev na drugo stopnjo usposabljanja so: 

- opravljena prva stopnja usposabljanja, 

- polnoletnost in 

- končana najmanj 3-letna poklicna šola 

- Strokovni delavec v športu po končani drugi stopnji usposobljenosti načrtuje, organizira, 

- izvaja in spremlja proces športne vadbe. Z zaključenim programom usposabljanja na drugi 

- stopnji posameznik pridobi naziv strokovni delavec 2. 
 



 

 
13.člen 

(nazivi usposobljenosti) 

 
Skladno s programom in stopnjo usposabljanja strokovnih delavcev v ODBOJKI strokovno 
usposobljeni delavec pridobi na I. stopnji naziv Strokovni delavec 1, športno treniranje, ODBOJKA, 
PARAODBOJKA - ODBOJKA SEDE, na II. stopnji naziv Strokovni delavec 2, športno treniranje, 
ODBOJKA, PARAODBOJKA - ODBOJKA SEDE. 

 
14.člen 

(priznana stopnja usposobljenosti) 

 
Kandidatu ustrezne strokovne visokošolske ali univerzitetne smeri se lahko, skladno s 
programi usposabljanja DOTS, prizna določena stopnja usposobljenosti. 
Usposobljenost mu prizna komisija DOTS na osnovi pisne prošnje in priloženega potrjenega 
dokazila o opravljeni strokovni usposobljenosti. Dokazilo mora vsebovati predmetnik in 
število ur posameznega predmeta. 

 
                                                                                       15. člen 

(dodelitev usposobljenosti) 
 

Kandidatu iz tujine se lahko dodeli strokovna usposobljenost v celoti ali le delno na osnovi izobrazbe 
ali usposobljenosti pridobljene v državi iz katere prihaja. Kandidat mora predložiti potrjeno dokazilo 
o ustrezni strokovni izobraženosti ali usposobljenosti skupaj s prošnjo za priznanje usposobljenosti. 
Dokazilo mora vsebovati predmetnik in število ur posameznega predmeta. Dokazila morajo biti 
prevedena v slovenski jezik s strani uradnega sodnega prevajalca. 
O primernosti kandidatove usposobljenosti odloča komisija, ki jo imenuje UO DOTS. Stroški 
dela komisije, skupaj z drugimi stroški, zanašajo 350 eur/neto in se prosilcu zaračunajo 
samo v primeru dodelitve usposobljenosti. 

 
16. člen 
(Špak) 

 
Spletno aplikacijo ŠpaK za programe usposabljanja, ki jih ima OZS potrjene s strani SS RS za 
šport, vodi OZS. 
Če se pravica do izvedbe usposabljanja prenese na drugega izvajalca, se lahko prenese tudi 
pooblastilo o vodenju aplikacije ŠpaK. 

 
 
 

III. LICENCIRANJE 
 

17. člen 
(pojem) 

 
Licenca v športu pomeni dovoljenje za opravljanje strokovnega dela v športu. 
Strokovni delavec na področju odbojke mora pridobiti licenco za opravljanje strokovnega 
dela v vseh pojavnih oblikah odbojke v Sloveniji (v nadaljevanju: licenco). 



 

18. LICENCIRANJE 
 

18. člen 
(nosilec programa licenciranja) 

 
OZS je, skladno s tem pravilnikom, nosilka programa licenciranja za opravljanje strokovnega dela v 
pojavnih oblikah odbojke. 

Pri OZS je za vodenje procesa licenciranja in izdajanje licenc pristojna DOTS 
 
 

19. člen 
(izdajatelj licence) 

 
OZS - DOTS izda licenco za opravljanje strokovnega dela v športu strokovnim delavcem, ki imajo 
ustrezno strokovno izobrazbo ali strokovno usposobljenost ter so izpolnili pogoje za pridobitev 
licence, navedene v 22. in 23. členu tega pravilnika. 

 
20. člen 

(veljavnost licence) 

 
Trenerska licenca velja eno tekmovalno sezono od 10.06. do 09.06. Strokovni delavec pridobi za 
tekmovalno sezono v katerem je izpolnil vse obveznosti iz naslova usposabljanja in licenciranja 
priznano licenco. 

 
21. člen 

(članarina) 

 
Strokovni delavec v športu mora za pridobitev pravice do licence plačati DOTS članarino. Višino 
članarine določi UO DOTS. 

 
22. člen 

(pogoji za pridobitev licence) 

 
Licence: A in B - vse licence se izdajajo za obdobje enega leta in sicer za obdobje tekmovalne sezone 
(10.06. – 09.06.) 

 
Pogoji za pridobitev LICENCE A: 

- naziv Strokovni delavec 2, športno treniranje, ODBOJKA, PARAODBOJKA – ODBOJKA SEDE 
 

Licence veljajo 1. leto in se obnavljajo vsakoletno. Za obnovitev licence mora kandidat opraviti eno 
od spodaj navedenega in poravnati članarino za tekočo tekmovalno sezono (vsaj 7 dni pred prvo 
tekmo) : 

- sodelovati na domačem A licenčnem seminarju 

- sodelovati na seminarju v tujini (verificira UO DOTS) 

- sodelovati v strokovnem štabu slovenskih reprezentanc ali akcijah pod okriljem OZS 

- sodelovati kot predavatelj v procesu usposabljanja in licenciranja strokovnih delavcev v 
odbojki 

- plačilo 500 eur 
Z licenco A lahko strokovni delavec vodi ekipo na vseh ravneh tekmovanj. 



 

 
Pogoji za pridobitev LICENCE B: 

- naziv Strokovni delavec 1, športno treniranje, ODBOJKA, PARAODBOJKA - ODBOJKA SEDE 
 

Licence veljajo 1. leto in se obnavljajo vsakoletno. Za obnovitev licence mora kandidat opraviti eno 
od spodaj navedenega in poravnati članarino za tekočo tekmovalno sezono (vsaj 7 dni pred prvo 
tekmo) : 

- sodelovati na domačem B licenčnem seminarju 

- sodelovati na seminarju v tujini (verificira UO DOTS) 

- sodelovati v strokovnem štabu slovenskih reprezentanc ali akcijah pod okriljem OZS 

- sodelovati kot predavatelj v procesu usposabljanja in licenciranja strokovnih delavcev v 
odbojki 

- plačilo 500 eur 
Z licenco B lahko strokovni delavec vodi ekipo na vseh tekmovanjih, razen ekip v 1. DOL. 

 
 
 
 

1. 1 DOL člani in članice: 

23. člen 

(tuji strokovni delavci) 

Tuji strokovni delavci, ki niso državljani Republike Slovenije, lahko trenirajo in vodijo na 
tekmovanjih članske ekipe 1. državne odbojkarske lige pod naslednjimi pogoji: 

1. izpolnjuje pogoje za delo v naši državi, 

2. je član DOTS in ima plačano članarino za tekočo sezono, 

3. ima ustrezno usposobljenost, potrjeno s strani DOTS, 

4. izpolni enega od pogojev za dodelitev licence: 

- sodelovati na domačem A licenčnem seminarju 

- sodelovati na seminarju v tujini (verificira UO DOTS) 

- sodelovati v strokovnem štabu slovenskih reprezentanc ali akcijah pod 
okriljem OZS 

- sodelovati kot predavatelj v procesu usposabljanja in licenciranja strokovnih 
delavcev v odbojki 

- plačilo 500 eur 
 

5. Tekmovalni rezultati: 

a. je bil prvi trener članske ali mladinske državne reprezentance na EP, SP ali OI ali 

b. je kot prvi trener s člansko ekipo osvojil enega od prvih treh mest v najvišjem 
tekmovanju državi, v katerih je vsaj ena reprezentanca mlajših starostnih kategorij 
v zadnjih treh letih nastopala na EP 



 

 

2. 2. DOL člani – članice in 3. DOL člani - članice: 
Tuji strokovni delavci, ki niso državljani Republike Slovenije, lahko trenirajo in vodijo na 
tekmovanjih članske ekipe 2. in 3. državne lige pod naslednjimi pogoji: 

1. izpolnjuje pogoje za delo v naši državi, 

2. je član DOTS in ima plačano članarino za tekočo sezono, 

3. ima ustrezno usposobljenost, potrjeno s strani DOTS, 

4. izpolni enega od pogojev za dodelitev licence: 

- sodelovati na domačem B licenčnem seminarju 

- sodelovati na seminarju v tujini (verificira UO DOTS) 

- sodelovati v strokovnem štabu slovenskih reprezentanc ali akcijah pod 
okriljem OZS 

- sodelovati kot predavatelj v procesu usposabljanja in licenciranja strokovnih 
delavcev v odbojki 

- plačilo 500 eur 
 

5. Tekmovalni rezultati: 

a. je bil prvi trener ali pomočnik trenerja članske ali mladinske državne 

reprezentance na EP, SP ali OI ali 

b. je kot prvi trener ali pomočnik prvega trenerja s člansko ekipo osvojil enega od prvih 

treh mest v najvišjem tekmovanju državi, v katerih je vsaj ena reprezentanca mlajših 

starostnih kategorij v zadnjih treh letih nastopala na EP 

 

3. Mlajše starostne kategorije: 

Tuji strokovni delavci, ki niso državljani Republike Slovenije lahko trenirajo in vodijo na 
tekmovanjih ekipe v mlajših kategorijah pod naslednjimi pogoji: 

1. izpolnjuje pogoje za delo v naši državi, 

2. je član DOTS in ima plačano članarino za tekočo sezono, 

3. ima ustrezno usposobljenost, potrjeno s strani DOTS, 

4. izpolni enega od pogojev za dodelitev licence: 

- sodelovati na domačem B licenčnem seminarju 

- sodelovati na seminarju v tujini (verificira UO DOTS) 

- sodelovati v strokovnem štabu slovenskih reprezentanc ali akcijah pod 
okriljem OZS 

- sodelovati kot predavatelj v procesu usposabljanja in licenciranja strokovnih 
delavcev v odbojki 

- plačilo 500 eur 

 

5. Tekmovalni rezultati: 

a. je bil prvi trener ali pomočnik trenerja članske ali mladinske državne 
reprezentance na EP, SP ali OI ali 

b. je kot prvi trener ali pomočnik prvega trenerja s člansko ekipo osvojil enega od prvih 
treh mest v najvišjem tekmovanju državi, v katerih je vsaj ena reprezentanca mlajših 
starostnih kategorij v zadnjih treh letih nastopala na EP 

6. Izkazati mora znanje slovenskega jezika na srednji ravni z javno veljavno listino. Ob 

prošnji za pridobitev trenerske licence lahko kandidat predloži dokazilo o vpisu v 

izobraževanje iz slovenskega jezika (velja največ eno sezono). 



 

 

24. člen 
(potrdilo) 

 
OZS – DOTS bo potrdil licence v obliki izpisa iz njihovega informacijskega sistema. 

 

25. člen 
(pritožba na DOTS) 

 
Če posameznik meni, da mu je bila pravica do licence neutemeljeno zavrnjena, vloži pritožbo na UO 
DOTS. UO DOTS obravnava pritožbo najkasneje v enem meseca po prejemu. Odločitev UO DOTS je 
dokončna. 

 

26. člen 
(odvzem licence) 

 
OZS - DOTS lahko posamezniku odvzame licenco za opravljanje dela v tekočem letu, če je ta kršil 
določbe Zakona o športu, moralno – etične vrednote ali v primeru odločbe o prepovedi opravljanja 
te dejavnosti. 

 
23. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 
27. člen 

(veljavnost pravilnika) 

Dopolnitve in spremembe tega pravilnika sprejme predsedstvo OZS, na predlog UO DOTS . 

Spremembe PRAVILNIKA O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV 
ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE je potrdilo predsedstvo Odbojkarske zveze Slovenije na svoji 
korespondenčni seji 1.2.2023. 

 
Hribar Gregor Ropret Metod 
predsednik DOTS Predsednik OZS 

 
 

  

 
 
 
  

 
 


