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Zadeva: VPIS V RAZVID STROKOVNO IZOBRAŽENIH IN USPOSOBLJENIH DELAVCEV V ŠPORTU 

 

 

Spoštovani, 
 

obveščamo vas, da je po novem Zakonu o športu (ZŠpo-1) za vse, ki želijo opravljati strokovno delo v športu 
obvezen vpis v Razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu pri ministrstvu, 

pristojnemu za šport. 
 

Na podlagi potrjene vloge za vpis v razvid boste prejeli odločbo za opravljanje strokovnega dela v športu, na 
kateri so navedene tudi vaše kompetence za opravljanje strokovnega dela v športu. Odločba je dokument, s 
katerim se organom nadzora identificirate kot strokovno usposobljen oziroma izobražen strokovni delavec. 
  

Strokovnih delavcev, ki so si pridobili usposobljenost prve stopnje v skladu s »starim« zakonom o športu, se 
ne vpisuje v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu. 
 

NAVODILA ZA VPIS V RAZVID STROKOVNO IZOBRAŽENIH IN USPOSOBLJENIH 

 

Strokovni delavci v športu vložijo predlog za vpis v Razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih 
delavcev v športu. 

 

Predlog se vloži na predpisanem obrazcu, dostopnem na spletni strani ministrstva: 

https://www.gov.si/zbirke/storitve/napredovanje-v-naziv-strokovnih-delavcev-v-sportu/ 

 

Vlogi oziroma predlogu za vpis v razvid je potrebno priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev: 
 

A) STROKOVNO IZOBRAŽENI priložijo vlogi še diplomo o izobrazbi s športne smeri 
B) STROKOVNO USPOSOBLJENI priložijo vlogi še diplomo o strokovni usposobljenosti (lahko tudi potrdilo o 

pridobljeni strokovni usposobljenosti)  

 

Vloge (z izpolnjenim obrazcem) posredujejo na naslov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, 
Masarykova 16, 1000 Ljubljana oziroma preko elektronskega naslova: gp.mizs@gov.si. 

 

IZPOLNJEVANJE POGOJEV ZA OPRAVLJANJE STROKOVNEGA DELA IN VPIS V RAZVID 

 

Strokovni delavec v športu se vpiše v razvid, če izpolnjuje pogoje, določene za opravljanje strokovnega dela v 

športu. Zakon o športu v 92. členu (strokovna usposobljenost) določa, da: 
 

- Usposobljenost druge stopnje v skladu z ZSpo (starim zakonom o športu) ustreza usposobljenosti prve 

stopnje po novem zakonu o športu (ZŠpo-1). 

- Usposobljenost tretje stopnje v skladu z ZSpo (starim zakonom o športu) ustreza usposobljenosti druge 

stopnje po novem zakonu o športu (ZŠpo-1). 

- Ne glede na določbe novega zakona o športu lahko strokovni delavec, ki si je pridobil usposobljenost 

prve stopnje v skladu z ZSpo (starim zakonom), najdlje tri leta od uveljavitve ZŠpo-1 opravlja strokovno 

delo v športu pod enakimi pogoji, kot jih določa ZSpo (star zakon) 
 

https://www.gov.si/zbirke/storitve/napredovanje-v-naziv-strokovnih-delavcev-v-sportu/
mailto:gp.mizs@gov.si


 

STROKOVNI DELAVCI S STARO PRVO STOPNJO USPOSOBLJENOSTI: 

 

Strokovni delavci, ki so pridobili usposobljenost prve stopnje v skladu s starim Zakonom o športu (do junija 
2017), se ne vpisujejo v Razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu, saj 
morajo po pogojih novega Zakona o športu nadgraditi usposobljenost do nove 1. stopnje usposobljenosti.   
 

S staro 1. stopnjo usposobljenosti lahko Strokovni delavci opravljajo strokovno delo v športu, le še določen 
čas, in sicer do 24. 6. 2020.  

 

V tem času bodo morali opraviti 1. ali 2. stopnjo usposobljenosti po novih javnoveljavnih programih 

usposabljanj oz. opraviti t.i. »do-usposabljanje«. Strokovnih delavcev, ki so pridobili usposobljenost prve 

stopnje v skladu ZSpo, se do opravljenega do-usposabljanja ne bo vpisovalo v Razvid strokovno izobraženih 
in strokovno usposobljenih delavcev v športu. O programu do-usposabljanja boste obveščeni naknadno. 
 

 

Več informacij je na voljo na spletni strani MIZŠ in pri pristojnih osebah ministrstva. 

 

 

S spoštovanjem, 
 

Kolesarska zveza Slovenije 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


