Zapisnik sestanka komisije za usposabljanje dne, 12.2.2018 ob 17.30
Prisotni: Špela Zupanc, Matija Pivk, Iris Učakar, Žiga Tomc, Damjan Možina, Mihaela
Tertinek
Dnevni red:
1.   Lansko usposabljanje za Učitelj supanja 1 (marec 2017)
2.   Nov Zakon o športu
3.   Razno
1.   Usposabljanja v marcu 2017 za Učitelj supanja 1 se je udeležilo 9 kandidatov, od tega
jih je šest tudi že opravilo obvezno 10u rno prakso in so tako uspešno zaključili
usposabljanje. Kandidate, ki še niso opravili obvezno prakso, se pozove, da čimprej to
opravijo, saj bodo le tako lahko pridobili licenco Učitelj supanja 1. Potrebno je
narediti zaključno poročilo lanskega usposabljanja.
2.   Skupaj smo preleteli bistva lani, 24.6.2017, sprejetega novega Zakona o športu (Zšpo1, Uradni list RS št 29/2017). Stari programi usposabljanja strokovnih delavcev v
športu prenehajo veljati dve leti po uveljavitvi novega zakona, nosilci usposabljanj
morajo predlagati nove programe usposabljanj (ki bodo skladni z novim zakonom in
bodo le dvostopenjski) najkasneje v enem letu po uveljavitvi novega Zakona o športu.
Nov Zakon v 92. členu določa, da strokovna usposobljenost druge stopnje v skladu s
starim zakonom ustreza usposobljenosti po prvi stopnji v novem zakonu, strokovna
usposobljenost tretje stopnje v skladu s starim zakonom ustreza usposobljenosti druge
stopnje po novem zakonu. Do prenehanja njihove veljavnosti oz najkasneje do
23.6.2019, se lahko izvajajo po starem zakonu potrjeni programi usposabljanj za
pridobitev nazivov 2.in 3.stopnje, medtem ko po starem zakonu potrjenim programom
usposabljanj 1. stopnje preneha veljavnost z dnem uveljavitve novega Zakona, to je
24.6.2017. Ker sedaj več ne smemo izvajati usposabljanj 1. Stopnje potrjenih po
starem zakonu, lahko pa še vedno izvajamo po starem zakonu potrjen program
usposabljanj 2. stopnje, se strinjamo, da je potrebno do 23.6.2019 izvesti le-tega. Vse
lanske kandidate se povpraša, če jim je to v interesu. Hkrati se jih obvesti, da te
njihove licence (1.stopnja star program) po 23.6.2019 ne bodo več veljavne.
3.   Ker je potrebno do 23.6.2018 pripraviti prenovljen program za usposabljanja, se
Mihaela javi, da bo poizvedela, kaj lahko naredimo. Iris in Špela opozorita, da naj nam
bi bilo to zaradi tega ker nimamo uradno priznanega tekmovalnega sistema,
kategorizacij, onemogočeno pripraviti nove programe usposabljanj.
Žiga kot opazovalec lanskega izobraževanja izpostavi slabo/nezadostno znanje
kandidatov. Vsi skupaj se strinjamo, da je potrebno naslednje izobraževanje izboljšati.
Damjan poudari, da v bodoče ko delamo kot predstavniki Zveze, delamo kot Zveza in
ne kot društvo, klub, firma.
Sestanek se je zaključil ob 18.30.
Zapisnikar: Mihaela Tertinek

