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PROGRAM USPOSABLJANJA VADITELJ SURFANJA 

 

 

I. SPLOŠNI PODATKI O PROGRAMU 
 

1. STOPNJA IN NAZIV USPOSABLJANJA 

Program usposabljanja strokovnih delavcev je sledeče stopnje: STOPNJA 

USPOSABLJANJA 1. Naziv usposabljanja je: STROKOVNI DELAVEC 1.  

 

2. IME PROGRAMA 

Program usposabljanja strokovnih delavcev za področje surfanja. V okviru programa se bodo 

kandidati usposabljali za naziv: 

VADITELJ SURFANJA 

 

3. ŠPORTNA PANOGA 

Program usposabljanja se nanaša na športno panogo surfanje, ki je poznana tudi pod imenom 

deskanje na valovih. 

 

4. NOSILEC IN IZVAJALEC USPOSABLJANJA 

Nosilec in izvajalec usposabljanja je Surf zveza Slovenije 

 

5. TEMELJNI CILJI PROGRAMA 

Temeljni cilj programa je usposobiti strokovne delavce na področju surfanja za delo s 

posamezniki in skupinami. Strokovni delavec lahko sodeluje kot pomočnik strokovnih 

delavcev višjih stopenj usposobljenosti. 

 

6. VODJA PROGRAMA USPOSABLJANJA 

Vodja programa usposabljanja je Jernej Rakušček, profesor športne vzgoje. 

 

7. TRAJANJE USPOSABLJANJA 

Program obsega skupaj 60 ur, od tega 50 ur teoretičnih predavanj in 10 ur praktičnega dela. 

 

8. NAČIN VKLJUČEVANJA PROGRAMA V MEDNARODNO SODELOVANJE 

Program za »Vaditelj surfanja« je primerljiv s podobnimi programi v tujini. 

 

9. SESTAVLJALCI IN IZVAJALCI PROGRAMA 

Program je sestavila Učiteljska komisija pri Surf zvezi Slovenije. Izvajali ga bodo uveljavljeni 

strokovni delavci določenih področij, ki se dotikajo vsebin izobraževanja strokovnih kadrov 

na področju surfanja. Slednje vključuje tudi Učiteljska komisija pri Surf zvezi Slovenije. 

 

10. KADROVSKE ZAHTEVE ZA IZVEDBO PROGRAMA IN PREDVIDENI 

NOSILCI 

Nosilec programa je SZS – Učiteljska komisija z ustreznimi kadri, omenjenimi v zgornji točki 

in navedenimi pri predmetniku..  

 

11.  PREDVIDENI OBSEG VPISA 

V program usposabljanja za naziv Vaditelj surfanja bo predvidoma vpisanih 10 do 20 

kandidatov. 
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II. PREDMETNIK 
 

1. ŠTEVILO PREDMETOV 

Število predmetov, razdelitev ur na teoretični in praktični del predmeta je v spodnjih tabelah, 

kjer so tudi navedeni nosilci predmetov. 

 

Teoretični del 50 ur: 

 

Predmet 
Predavatelj Število 

ur 

Zgodovina surfanja Klemen Šurk Kokalj, univ. dipl. oec. 1 ura 

Surfarska oprema Klemen Šurk Kokalj, univ. dipl. oec. 2 uri 

Osnove oceanografije in meteorologije Klemen Šurk Kokalj, univ. dipl. oec. 2 uri 

Red, varnost, etika in skrb za okolje in naravo 

pri surfanju 

Andraž Rakušček, univ. dipl. inž. grad. 5 ur 

Temeljni postopki oživljanja Romi Cencelj-Arnež, dr. med. 10 ur 

Postopki reševanja ob nesreči v vodi Iztok Južnič Zonta, dipl. inž. teh. var. 5 ur 

Osnove športne medicine in prva pomoč Romi Cencelj-Arnež, dr. med. 5 ur 

Osnove teorije in metodike športnega treniranja Dejan Pivk, prof. šp. vzg. 5 ur 

Osnove pedagogike in didaktike v športu Jure Udovč, prof. šp. vzg. 5 ur 

Osnove razvojne psihologije in psihologije v 

športu 

Alja Lah, univ. dipl. psih. 5 ur 

Management v športu z osnovami informatike 

in zakonodaje 

Matevž Pristavec, prof. šp. vzg. 5 ur 

 

Praktični del: 10 ur: 

 

Predmet 
Predavatelj Število 

ur 

Reševanje poškodovanih surfarjev iz vode Iztok Južnič Zonta, dipl. inž. teh. var. 10 ur 

 

 

2. VERTIKALNA IN HORIZONTALNA POVEZANOST PREDMETOV 

PROGRAMA 

V programih za posamezne strokovne nazive so opisani predmeti. Pri večini predmetov je 

predvidena vertikalna prehodnost. Vertikalno se torej program za strokovni naziv Vaditelj 

surfanja stopnjuje navzgor in povezuje s programom Učitelj surfanja. 

 

3. ŠTUDIJSKA IN IZPITNA LITERATURA 

Priročnik za učitelja surfanja, Surf zveza Slovenije, 2006 

 

III. POGOJI ZA VPIS 

 
Kandidati morajo imeti končano najmanj končano 3. letno poklicno šolo in morajo biti v 

tekočem letu, ko se prijavijo na tečaj stari najmanj 18. let. 

 

IV. POGOJI ZA NAPREDOVANJE PO STOPNJAH 
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Program usposabljanja predvideva napredovanje iz posameznega strokovnega naziva v naziv. 

Kandidati, ki uspešno opravijo vse izpitne obveznosti in pridobijo naziv Vaditelj surfana, 

lahko pristopijo k programu za naziv Učitelj surfanja.  

 

V. OBVEZNOSTI 

 
Vsi kandidati se morajo obvezno udeležiti tečaja za pridobitev naziva Vaditelj surfanja in 

opraviti pogoje za dokončanje usposabljanja, ki so navedeni v nadaljevanju.  

 

VI. POGOJI ZA DOKONČANJE USPOSABLJANJA ZA PRIDOBITEV 

NAZIVA VADITELJ SURFANJA 
 

Pogoji za dokončanje usposabljanja so: 

 

Opravljen teoretični del izpita, ki je izveden v obliki pisnega izpita z 100 vprašanji, vsako 

pa ima več možnih odgovorov. Vprašanja se nanašajo na vsebine predmetov iz predmetnika 

teoretičnega dela usposabljanja. Kandidat mora obkrožiti pravilne odgovore in pri tem doseči 

75% uspešnost, če to doseže se smatra, da je kandidat opravil teoretični del izpita za 

pridobitev naziva Vaditelj surfanja in lahko pristopi k praktičnemu delu izpita. 

 

Opravljen praktični del izpita, ki se ga izvede kot ustni izpit z demonstracijami. Vsebina 

zahtevanih znanj in demonstracij je opredeljena v Prilogi 1. Ko kandidat opravi praktični del 

izpita se smatra, da je opravil izpit za pridobitev naziva Vaditelj surfanja, poleg tega pa lahko 

napreduje k usposabljanju za pridobitev naziva Učitelj surfanja (op.: program je v pripravi).  

 

VII. POTRDILO O USPOSABLJANJU 
 

V  postopku usposabljanja se uporablja spletno aplikacijo ŠpaK. Po končanem usposabljanju 

in uspešnem opravljanju izpitov pridobi kandidat diplomo. Diploma se tiska na enotne 

obrazce s pomočjo spletne aplikacije ŠpaK. Oblika diplome je navedena v Prilogi 5, Pravil 

o usposabljanju strokovnih delavcev v športu. Poleg diplome prejme kandidat tudi 

indentifikacijsko izkaznico za vaditelja surfanja, vzorčna indentififikacijska izkaznica je 

v Prilogi 2. 

 

VIII. LICENCIRANJE 
 

Za obnavljanje licence se mora vsak, ki je pridobil naziv Vaditelj surfanja, letno udeležiti 

licenčnega seminarja. Licenčni seminar je organiziran v obliki enodnevnih predavanj (8 ur). 

Na teh predavanjih se Vaditelj surfanja seznanijo z novostmi na razvoja surfanja in metodiki 

učenja surfanja. Vsakemu Vaditelju surfanja, se po udeležbi na seminarju, izda potrdilo o 

podaljšanju licence, ki velja eno koledarsko leto.  


