
 

 

 

 
 

RAZPIS USPOSABLJANJA ZA NAZIV 
Strokovni delavec 1, športno treniranje, 

MOTOCIKLIZEM – CESTNO HITROSTNI MOTOCIKLIZEM 
PRIREDITELJ: AVTO-MOTO ZVEZA SLOVENIJE  

KRAJ:  Ljubljana, Vransko 

TERMINI TEČAJA: 23.11.2020 – 15.04.2020 

VODJA USPOSABLJANJA: Miha Urbas 

VODJA TEČAJA: Matej Tušak 

UDELEŽENCI: 

 

Na tečaj bo sprejetih prvih 15 kandidatov, ki se bodo do navedenega roka prijavili in do 

roka (petek, 20.11.2020 do 12.00 ure) poslali vsa potrebna dokazila. Tečaj bo izveden v 

kolikor bo prijavljenih najmanj 5 kandidatov. 

POGOJI PRIJAVE: Vpisni pogoji:  

 polnoletnost 

 končana najmanj srednja poklicna izobrazba   

 potrdilo o plačilu usposabljanja 
 

POTREBNA DOKAZILA: Kandidati morajo do navedenega roka (petek, 20.11.2020 do 12.00 ure) poslati 

naslednja dokazila: 

 kopijo osebnega dokumenta  

 kopijo dokazila o doseženi izobrazbi (zaključnega izpita, mature, diplome, …) 
 

 

Vsa dokazila je potrebno poslati na elektronski naslov: sport@amzs.si 

POGOJI DOKONČANJA:  IZPITI in OSTALE OBVEZNOSTI: 

Udeleženec lahko opravlja izpit, če: 

se je udeležil najmanj 80% obveznih vsebin in najmanj 80% posebnih vsebin. 

Kandidat mora opraviti sledeče izpitne obveznosti: 

 

• Teoretični preizkus znanja obveznih vsebin 

• Teoretični in praktični preizkus znanja posebnih vsebin skladno z opredelitvijo pri 

posameznem predmetu posebnih vsebin. 

 

Izpit se vrednoti z »je opravil« ali »ni opravil«. 

Kandidati morajo zaključiti šolanje najkasneje v roku treh (3) let od zaključka predavanj. 

Posamezni izpit lahko opravljajo največ trikrat (3). 

Če kandidat v roku ne zaključi zahtevane obveznosti, se mora tečaja ponovno udeležiti. 
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PRIJAVE: 

 

 

Prijave se oddaja v pisni obliki po pošti na naslov: 

Avto – moto zveza Slovenije, Dunajska 128, 100 Ljubljana 

ŠPORT – PRIJAVA NA TEČAJ 

 
Kot popolna prijava se upošteva: 

1. Popolna prijava pomeni: oddana podpisana prijavnica (v primeru, da plačnik ni 
kandidat sam, tudi podpis in žig plačnika)  

2. Posredovanje vseh dokazil o izpolnjevanju pogojev – do roka. 
3. Poravnan celoten znesek prijavnine 

 

petek, 20.11.2020 do 12.00 ure se rok za prijave zaključi – kasnejše prijave ne bodo več 
možne! 

ROK PRIJAV: Rok za prijave in pošiljanja vseh potrebnih dokazil je: 

petek, 20.11.2020 do 12.00 ure.  

PRIJAVNINA: Cena usposabljanja  je 800€ + DDV. 
 
Nakazilo se izvede na::  
Avto – moto zveza Slovenije, Dunajska 128, 100 Ljubljana 
Davčna št: SI85390518 
TRR: SI 56 0292 2001 9200 369 
Sklic: 00- 0500 
 

NAMEN IN CILJ PROGRAMA 

USPOSABLJANJA: 

Cilj programa športno treniranje - motociklizem – cestno hitrostni - 1. stopnja je, 
skladno s kompetencami, ki jih daje program, omogočiti usposobljenemu strokovnemu 
delavcu, da izvaja in spremlja proces športne vadbe v športni panogi motociklizem – 
cestno hitrostni v vseh njenih pojavnih oblikah. 
 

PRIDOBLJENE KOMPETENCE: Program usposabljanja športno treniranje - motociklizem – cestno hitrostni- 1. stopnja, 
omogoča posamezniku kompetence oziroma znanja, spretnosti in odgovornosti za 
izvajanje in spremljanje procesa športne vadbe v vseh pojavnih oblikah športne panoge 
motociklizem – cestno hitrostni, s ciljem tekmovalnega dosežka, ohranjanja zdravja, 
dobrega počutja in vitalnosti, druženja oziroma zabave. 
Pridobljen naziv po uspešno končanem usposabljanju: Strokovni delavec v športu 1, 
športno treniranje, Motociklizem-Cesto hitrostni. 
 

OMEJITEV ZARADI VIRUSA 

COVID-19 

Zaradi razmer z virusom COVID-19, bodo vsebine, ki so vsebinsko primerne (teoretične 
vsebine) izvedene na daljavo, praktične vsebine pa bodo izvedene, ko bo izvajanje le-
teh spet mogoče. Vsi prijavljeni bodo o izvedbi pravočasno obveščeni. Iz tega razloga 
vračilo prijavnine po začetku tečaja ni mogoče. 

Urnik V nadaljevanju. 

Prijavnica V nadaljevanju. 

 

 



 

 

 

 

    AVTO MOTO ZVEZA SLOVENIJE 

Urnik usposabljanja 

                                      Strokovni delavec 1, športno treniranje, 

 

 
MOTOCIKLIZEM – CESTNO HITROSTNI MOTOCIKLIZEM 

MOTOCIKLIZEM – MOTOKROS 

MOTOCIKLIZEM – SPEEDWAY 

AVTOMOBILIZEM – KARTING 

MOTOCIKLIZEM – ENDURO 

 

 

 

 

DATUM TRAJANJE PREDAVANJE PREDAVATELJ ŠT. 
UR 

LOKACIJA 

23.11.2020 16:00-21:00 Psihosocialne osnove športa Dr. Tušak Matej 5 Preko spleta 

24.11.2020 16:00–21:00 Osnove gibanja človeka Dr. Pajek Maja 5 Preko spleta 

25.11.2020 19:00-21:00 Odgovornost in zakonodaja v športu Dr. Vodičar 2 Preko spleta 

27.11.2020 18:00–20:20 Osnove športne vadbe Urbas Miha 2,5 Preko spleta 

28.11.2020 18:00:20:30 Osnove športne vadbe Urbas Miha 2,5 Preko spleta 

29.11.2020 18:00-20:00 Vključevanje oseb s posebnimi 
potrebami v motošport/karting 

Urbas Miha 2 Preko spleta 

2.12.2020 19:00–19:30 
 

Osnove medicine športa Dr. Sremec  Marko 2,5 Preko spleta 

3.12.2020 19:00 –21:30 
 

Osnove medicine športa Dr. Sremec  Marko 2,5 Preko spleta 

7.12.2020 18:00-21:00 Poškodbe v motociklizmu Dr. Sremec  Marko 3 Preko spleta 

9.12.2020 18:00-20:00 Tehnični in taktični vidiki dela v 
motošportu 

Severin Sajevec 2 Preko spleta 

10.12.2020 18:00-20:00 Tehnični in taktični vidiki dela v 
motošportu 

Severin Sajevec 2 Preko spleta 

11.12.2020 18:00-21:00 Psihološka priprava na dirko Dr. Tušak Matej 3 Preko spleta 

14.12.2020 16:00-18:00 Zgodovinski razvoj motošporta pri nas 
in v svetu 

Luka Mežan 2 Preko spleta 

15.12.2020 16:00-19:00 Tekmovalna pravila, organizacija in 
oblike tekmovanj v motošportu 

Luka Mežan 3 Preko spleta 
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TBA  Priprava, urejanje in vzdrževanje 
motornega vozila – motoroznanstvo 

Severin Sajevec 3 Lokacija bo 
sporočena 
naknadno 

TBA  Telesna in gibalna priprava tekmovalcev 
v motošportu/kartingu 

Urbas Miha 4 Lokacija bo 
sporočena 
naknadno 

TBA  Tehnika vožnje v panogi  Predavatelji po 
panogah 

24 Lokacija bo 
sporočena 
naknadno 

TBA  Trening z različnimi starostnimi 
skupinami 

Predavatelji po 
panogah 

10 Lokacija bo 
sporočena 
naknadno 



 

 

 

 

PRIJAVNICA NA TEČAJ 

Za naziv:  
 

Stopnja usposobljenosti:  
 

Datum tečaja:     
 

Kraj tečaja:  
 

IME:  

PRIIMEK:  

SPOL (M/Ž):  

DRŽAVLJAN REPUBLIKE SLOVENIJE (DA/NE)  

EMŠO*  

NASLOV STALNEGA PREBIVALIŠČA:  

POŠTNA ŠTEVILKA IN KRAJ:  

DATUM ROJSTVA:  

KRAJ ROJSTVA:  

TELEFON ALI GSM:  

E-POŠTA:  
* obvezen podatek za državljane Republike Slovenije 

RAVEN IZOBRAZBE: (ustrezno označi) 

Označi Stopnja Po dosedanjih programih: Po novih bolonjskih programih 

 II. 
 

III. 
 

IV. 

osnovna šola 
 
nižje poklicno izobraževanje ( 2 letno) 
 
srednje poklicno izobraževanje ( 3 letno) 

 

 

 

 V. 
 
 

VI/1. 
 
 

VI/2. 
 

 
VII. 

 
 

VIII/1. 
 
 

VIII/2. 

gimnazijsko, srednje poklicno -tehniško 
izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo 
strokovno izobraževanje 
 
višješolski program (do 1994), višješolski strokovni 
program  
 
specializacija po višješolskem programu, 
visokošolski strokovni programi 
 
specializacija po visokošolskem strokovnem 
programu, univerzitetni program  
 
 
specializacija po univerzitetnem programu, 
magisterij znanosti  
 
doktorat znanosti 

 
 
 
 
 
visokošolski strokovni in 
univerzitetni program (1. bol. st) 
 
magisterij stroke (2. bol. st.) 
 
 
 
 
 
 
doktorat znanosti (3. bol. st.) 

 

 

 

 

 

POKLIC:  
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STATUS NA TRGU DELA: (ustrezno označi) 

  Zaposlen v delovnem razmerju 

  Samozaposlen 

  Brezposelna oseba 

  Neaktiven, se izobražujem oz. usposabljam (dijak, študent) 

  Upokojenec 

 

ŠPORTNA PANOGA oz. PODROČJE ŠPORTA:  

NAJVIŠJI DOSEŽEN STATUS KATEGORIZACIJE 
(mladinski, državni, perspektivni, mednaordni, 
svetovni, olimpijski): 

 

TEKMOVALNE IZKUŠNJE (da/ne):  

ŠPORTNE PEDAGOŠKE IZKUŠNJE (da/ne):  

ŽE PRIDOBLJENAUSPOSOBLJENOST naziv in 
stopnja, naziv nosilca, številka diplome 

 

 

Podatki o plačniku stroškov usposabljanja:  

SAMOPLAČNIK:  DA             NE 

Podatke v nadaljevanju izpolnite le, če je plačnik 
druga oseba: 

 

NAZIV/IME:  

SEDEŽ/NASLOV:  

POŠTNA ŠTEVILKA IN KRAJ  

DAVČNI ZAVEZANEC:  DA    NE 

DAVČNA ŠTEVILKA:  

TELEFON:  

E-POŠTA:  

DATUM PRIJAVE:   

 

Kandidat s svojim podpisom jamči za verodostojnost podatkov in dovoljuje uporabo, hrambo in 

posredovanje podatkov s tega obrazca za potrebe nosilca usposabljanja, izvajalca usposabljanja, 

Komisije za akreditacijo programov usposabljanj na področju športa, ministrstva, pristojnega za 

šport ter inšpektorata, pristojnega za šport.  

PODPIS KANDIDATA:                                                               PODPIS (IN ŽIG) PLAČNIKA: 

    

________________      _______________________  


