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Pravilnik o usposabljanju strokovnih delavcev v ju-jitsu
Izvršni odbor Ju-jitsu zveze Slovenije (JJZS) je na podlagi 29. in 30. člena Statuta, v skladu s 14.a
členom istega Statuta, v skladu s 40. členom Zakona o športu (ZŠpo-1, Uradni list RS, št. 29/17,
21/18 – ZNOrg in 82/20) in 1.odstavka 22. člena Pravilnika o usposabljanju strokovnih delavcev v
športu (Uradni list RS, št. 49/18), na svoji redni seji dne 17.12.2020 sprejel

PRAVILNIK
O USPOSABLJANJU STROKOVNIH DELAVCEV V JU-JITSU
I.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)

(1) S tem pravilnikom se podrobneje določajo pravila usposabljanja strokovnih delavcev v
športu (ju-jitsu) v JJZS, vsebina in obseg usposabljanja, trajanje programa, pogoji
vključitve in pogoji dokončanja javnoveljavnega programa usposabljanja, ki ga je je za
športno panogo JU-JITSU sprejel minister, pristojen za šport.
(2) Pravilnik podrobneje določa postopke priznavanja kompetenc, pridobljenih v formalnem in
neformalnem izobraževanju.
II. NOSILEC IN IZVAJALEC USPOSABLJANJA
2. člen
(nosilec usposabljanja)
(1) Nosilec usposabljanja javnoveljavnega programa športnega treniranja v športni panogi
JU-JITSU je Ju-jitsu zveza Slovenije, nacionalna panožna športna zveza, članica
Olimpijskega komiteja – Združenja športnih zvez.
3. člen
(izvajalec usposabljanja)
(1) Izvajalec usposabljanja v JJZS je Komisija za usposabljanje in licenciranje (v nadaljevanju
komisija).
(2) Komisija vodi postopek priznavanja kompetenc, pridobljenih v formalnem in neformalnem
izobraževanju.
4. člen
(spremljanje in evalvacija programa ter poročanje)
(1) Komisija spremlja in ocenjuje vsebine programa usposabljanja, predlaga organom zveze
morebitne spremembe in dopolnitve oziroma posodobitve programa usposabljanja, vodi
ustrezne sezname in pregled usposobljenega kadra ter podrobneje določa in razlaga
vsebine predpisanega predmetnika posebnega dela programa usposabljanja.
(2) Komisija vsako leto poroča skupščini o izvajanju programa, vsako drugo leto pa oceno
izvajanja programa pošlje ministrstvu, pristojnemu za šport.

III. VRSTA, VSEBINA, TRAJANJE, CILJI IN PRIDOBLJENI NAZIVI
5. člen
(vrste programov usposabljanja in pridobljeni nazivi)
(1) Javno veljavni program usposabljanja strokovnih delavcev športnega treniranja za JUJITSU ima v skladu z zakonom, ki ureja šport, dve stopnji usposabljanja, v katerem je
mogoče pridobiti strokovni naziv:
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a) na prvi stopnji »Strokovni delavec 1, športno treniranje, JU-JITSU« in
b) na drugi stopnji »Strokovni delavec 2, športno treniranje, JU-JITSU«.
6. člen
(cilji programa usposabljanja)
(1) Cilj programa na prvi stopnji »Športno treniranje, JU-JITSU, 1. stopnja« je, skladno s
kompetencami, ki jih daje program, omogočiti usposobljenemu strokovnemu delavcu, da
izvaja in spremlja proces športne vadbe v športni panogi ju - jitsu v vseh njenih pojavnih
oblikah.
(2) Cilj programa na drugi stopnji »Športno treniranje, JU-JITSU, 2. stopnja« je, skladno s
kompetencami, ki jih daje program, omogočiti usposobljenemu strokovnemu delavcu, da
poleg kompetenc prve stopnje tudi načrtuje in organizira proces športne vadbe v športni
panogi ju – jitsu.
7. člen
(kompetence in pridobljena znanja)
(1) Program usposabljanja »Športno treniranje, JU-JITSU, 1. stopnja« omogoča
posamezniku kompetence oziroma znanja, spretnosti in odgovornosti za izvajanje in
spremljanje procesa športne vadbe v vseh pojavnih oblikah športne panoge JU-JITSU, s
ciljem tekmovalnega dosežka, ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja
oziroma zabave.
(2) Program usposabljanja »Športno treniranje, JU-JITSU, 2. stopnja« omogoča
posamezniku kompetence oziroma znanja, spretnosti in odgovornosti za načrtovanje,
organiziranje, izvajanje in spremljanje procesa športne vadbe v vseh pojavnih oblikah
športne panoge ju-jitsu, s ciljem tekmovalnega dosežka, ohranjanja zdravja, dobrega
počutja in vitalnosti, druženja oziroma zabave.
8. člen
(definiranje pojmov)
(1) Proces spremljanja športne vadbe predstavlja proces, povezan z dokumentiranim
sledenjem izvajanja načrtovanega procesa športne vadbe in primerjave med načrtovanim
in dejansko izvedenim procesom.
(2) Proces izvajanja športne vadbe predstavlja vodenje in izvedbo načrtovanega procesa
športne vadbe, kjer gre za neposredno izvajanje posameznih delovnih nalog, potrebnih
za učinkovito športno vadbo in varnost udeležencev v procesu športne vadbe.
(3) Proces načrtovanja športne vadbe vsebuje vsa dela, povezana z načrtovanjem športne
vadbe in ravnanjem z vadečimi v športni vadbi ter obsega tudi načrtovanje učinkov
športne vadbe na posameznega udeleženca športne vadbe in na širše družbeno okolje.
(4) Proces organiziranja športne vadbe v širšem smislu pomeni načrtovanje in uveljavljanje
primerne organizacijske strukture za izvedbo športne vadbe, tako z vidika potreb
delovnega procesa kakor tudi z vidika kadrovanja interdisciplinarne skupine
strokovnjakov, potrebnih za izvajanje načrtovanega procesa športne vadbe. V ožjem
smislu pomeni proces organiziranja športne vadbe zagotavljanje vseh potrebnih virov za
varno izvedbo načrtovanega vadbenega procesa.
9. člen
(trajanje in vsebina programa)
(1) Program usposabljanja za naziv »Strokovni delavec 1, športno treniranje, JU-JITSU«
obsega obvezne in posebne vsebine v obsegu 86 ur. Program je v Prilogi 1 pravilnika.
(2) Program usposabljanja za naziv »Strokovni delavec 2, športno treniranje, JU-JITSU«
obsega obvezne in posebne vsebine v obsegu 100 ur. Program je v Prilogi 2 pravilnika.
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(3) Obvezne vsebine programa usposabljanja so določene v pravilniku ministrstva,
pristojnega za šport, ki ureja usposabljanje strokovnih delavcev v športu. Posebne
vsebine določi JJZS, skladno z določbami omenjenega pravilnika.
IV. POGOJI ZA VKLJUČITEV IN DOKONČANJA
10. člen
(pogoji za vključitev v program prve stopnje)
(1) V program usposabljanja za pridobitev strokovnega naziva prve stopnje »Strokovni
delavec 1, športno treniranje, JU-JITSU« se lahko vključijo kandidati, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
a) starost 18 let,
b) najmanj srednja poklicna šola,
c) prvi (1.) kyu (rjavi pas).
11. člen
(pogoji za dokončanje programa prve stopnje)
(1) Pogoj za pristop k izpitnim obveznostim je vsaj 80% prisotnost na obveznem delu ter vsaj
80% prisotnost na posebnih vsebinah. Pogoj za dokončanje usposabljanja je opravljen
izpit, ki je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela, in sicer:
a) teoretični izpit iz obveznih vsebin,
b) teoretični in praktični izpit iz posebnih vsebin.
(1) Podrobnosti opravljanja teoretičnega in praktičnega dela izpita so opredeljene v
predmetniku posebnih vsebin.
(2) Izvajalec za posamezni tečaj razpiše najmanj tri izpitne roke.
(3) Izpit se vrednoti z »je opravil« ali »ni opravil«. Kandidat mora usposabljanje zaključiti
najkasneje v roku treh let od zaključka tečaja, posamezen izpit pa lahko opravlja največ
trikrat. Če kandidat v roku ne zaključi zahtevane obveznosti, se mora tečaja ponovno
udeležiti.
(4) Kandidat-ka, ki uspešno opravi vse izpitne obveznosti, si pridobi naziv "Strokovni delavec
1 - športno treniranje - Ju-jitsu".
12. člen
(pogoji za vključitev v program druge stopnje)
(1) V program usposabljanja za pridobitev strokovnega naziva druge stopnje »Strokovni
delavec 2, športno treniranje, JU-JITSU« se lahko vključijo kandidati, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
a) pridobljena stopnja usposobljenosti "Strokovni delavec 1, športno treniranje,
JU-JITSU",
b) vsaj eno leto športno pedagoških izkušenj,
c) prvi (1.) dan (črni pas).
13. člen
(pogoji dokončanja programa druge stopnje)
(1) Pogoj za pristop k izpitnim obveznostim je vsaj 80% prisotnost na obveznem delu ter vsaj
80% prisotnost na posebnih vsebinah. Pogoj za dokončanje usposabljanja je opravljen
izpit, ki je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela, in sicer:
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a) teoretični izpit iz obveznih vsebin,
b) teoretični in praktični izpit iz posebnih vsebin.
(2) Podrobnosti opravljanja teoretičnega in praktičnega dela izpita so opredeljene v
predmetniku posebnih vsebin.
(3) Izvajalec za posamezni tečaj razpiše najmanj tri izpitne roke.
(4) Izpit se vrednoti z »je opravil« ali »ni opravil«. Kandidat mora usposabljanje zaključiti
najkasneje v roku treh let od zaključka tečaja, posamezen izpit pa lahko opravlja največ
trikrat. Če kandidat v roku ne zaključi zahtevane obveznosti, se mora tečaja ponovno
udeležiti.
(5) Kandidat-ka, ki uspešno opravi vse izpitne obveznosti, si pridobi naziv "Strokovni delavec
2, športno treniranje, JU-JITSU".
14. člen
(prijava na tečaj)
(1) Na tečaj usposabljanja se lahko prijavi kandidat, ki je uspešno zaključil program obveznih
vsebin in izpolnjuje splošne iz 9. in 11. člena tega pravilnika. Obrazec prijave je v Prilogi
3.
(2) Komisija za usposabljanje in licenciranje lahko iz upravičenih razlogov izjemoma dopusti,
da se v program usposabljanja posebnih vsebin vključi kandidat, ki še ni zaključil
programa obveznih vsebin. Kandidat mora uspešno zaključiti program obveznih vsebin
pred pristopom k izpitu za program posebnih vsebin, sicer se šteje, da programa
usposabljanja ni uspešno opravil.
V. IZKAZOVANJE USPOSOBLJENOSTI
15. člen
(diploma o strokovni usposobljenosti)
(1) Kandidat za uspešno zaključen program usposabljanja prve stopnje pridobi strokovni
naziv »Strokovni delavec 1, športno treniranje, JU-JITSU« in prejme diplomo o
usposobljenosti, ki jo izda nosilec programa usposabljanja na podlagi javnega pooblastila
na enotni predlogi ministrstva, pristojnega za šport.
(2) Kandidat za uspešno zaključen program usposabljanja druge stopnje pridobi strokovni
naziv »Strokovni delavec 2, športno treniranje, JU-JITSU« in prejme diplomo o
usposobljenosti, ki jo izda nosilec programa usposabljanja na podlagi javnega pooblastila
na enotni predlogi ministrstva, pristojnega za šport.
(3) Diploma o strokovni usposobljenost za delo v športu je javna listina.
16. člen
(evidentiranje usposobljenosti)
(1) Komisija vpisuje in ureja podatke o javno veljavnih programih in pridobljeni strokovni
usposobljenosti za športno panogo JU-JITSU v spletni aplikaciji »ŠPAK2«, s katero
upravlja ministrstvo, pristojno za šport.
(2) Spletna aplikacija »ŠPAK2« je v skladu s pravilnikom o usposabljanju strokovnih delavcev
v športu, ministrstva, pristojnega za šport, programsko orodje, namenjeno podpori
priprave, sprejemanja oziroma potrjevanja, izvajanja in evalvacije programom
usposabljanja na področju športa.
(3) Zveza vodi za tečaje ustrezen dnevnik u osebnim listom udeleženca tečaja.
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VI. PRIZNAVANJE PREDHODNO PRIDOBLJENIH KOMPETENC IN
USPOSOBLJENOSTI
17. člen
(upoštevanje predhodno pridobljenih kompetenc)
(1) Komisija kandidatu, ki uveljavlja predhodno pridobljene kompetence, prizna kompetence,
ki po vsebini ustrezajo učnim vsebinam predmetov v programu usposabljanja in so bile
pridobljene v drugih programih usposabljanj ustrezne stopnje oziroma v drugih oblikah
formalnega ali neformalnega izobraževanja oziroma usposabljanja.
(2) Del tečaja z obveznimi vsebinami, ki ga je kandidat uspešno opravil na prvi oziroma drugi
stopnji programa usposabljanja, se opravlja samo enkrat in ga kandidatu pri prehodu med
različnimi programi usposabljanj iste stopnje ni potrebno ponovno opravljati.
18. člen
(vložitev vloge za upoštevanje predhodno pridobljenih kompetenc)
(1) Kandidat za priznanje kompetenc na JJZS posreduje pisno vlogo za upoštevanje
predhodno pridobljenih kompetenc. Vlogo pošlje na obrazcu, ki je priloga tega pravilnika.
(Priloga 6)
(2) Vlogi priloži listine, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje in ki omogočajo primerjavo s
kompetencami, pridobljenimi s programom usposabljanja po starih programih
usposabljanja z veljavnim programom usposabljanja (predmetnik in obseg vsebin,
dokazila o osvojenih znanjih in veščinah in podobno).
(3) Vlogi priloži potrdilo kluba oziroma društva o praktičnem delu v društvu iz katerega je
razviden obseg in vsebina pedagoškega/trenerskega dela v društvu (število opravljenih ur
pedagoškega dela na letni ravni, vsebina opravljenega dela: spremljanje in izvajanje
procesa športne vadbe, organiziranje in načrtovanje treningov, izvajanje predavanj,
priprave reprezentance ipd.). (Priloga 7)
(4) Vsi predloženi dokumenti in dokazila v vlogi za priznanje kompetenc morajo biti v
slovenskem jeziku ali overjenem prevodu. Stroške prevoda listin nosi kandidat.
(5) Pri presoji predhodno pridobljenih kompetenc se upoštevajo merila skladno s 40. členom
Pravilnika o usposabljanju strokovnih delavcev v športu (Uradni list RS, št. 49/18).
(6) Za vsa vprašanja, ki niso urejena s tem pravilnikom, se glede priznanja predhodno
pridobljenih kompetenc uporablja 38. do 41. člen Pravilnika o usposabljanju strokovnih
delavcev v športu.
19. člen
(priznavanje predhodno pridobljene usposobljenosti po ZŠpo)
(1) Posamezniku, ki ima usposobljenost 1. stopnje po predhodnih programih usposabljanja
(po ZŠpo) se priznajo vsebine, ki po vsebini ustrezajo učnim vsebinam predmetov v
veljavnem programu usposabljanja 1. stopnje (ZŠpo-1).
(2) Posameznik mora za pridobitev naziva "Strokovni delavec 1, športno treniranje, JUJITSU" opraviti dodatno usposabljanje manjkajočih vsebin (dokvalifikacija iz obveznih
oziroma posebnih vsebin) in hkrati izpolnjevati pogoje iz 9. člena tega pravilnika.
(3) Posamezniku, ki ima usposobljenost 2. stopnje po predhodnih programih usposabljanja
(po ZŠpo) in vloži vlogo za priznavanje strokovne usposobljenosti 2. stopnje po ZŠpo-1,
se priznajo vsebine, ki po vsebini ustrezajo učnim vsebinam predmetov v veljavnem
programu usposabljanja (ZŠpo-1).
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(4) Posameznik mora za pridobitev naziva "Strokovni delavec 2, športno treniranje, JUJITSU" opraviti dodatno usposabljanje manjkajočih vsebin (dokvalifikacija iz obveznih
oziroma posebnih vsebin) in hkrati izpolnjevati pogoje iz 11. člena tega pravilnika.
20. člen
(priznavanje predhodne usposobljenosti)
(1) Posamezniku, ki ima usposobljenost 2. stopnje po predhodnih programih usposabljanja
(po ZŠpo) se ne glede na določila prejšnjega člena v skladu s 1. odstavkom 92. člena
ZŠpo-1 prizna usposobljenost 1. stopnje po ZŠpo-1.
(2) Posamezniku, ki ima usposobljenost 3. stopnje po predhodnih programih usposabljanja
(po ZŠpo) se v skladu z 2. odstavkom 92. člena ZŠpo-1 prizna usposobljenost 2. stopnje
po ZŠpo-1.
21. člen
(odločba o priznavanju predhodno pridobljenih kompetenc)
(1) Na podlagi ugotovljenih dejstev v postopku za priznanja predhodno pridobljenih
kompetenc in v postopku o priznanju predhodno pridobljenih usposobljenosti JJZS izda
pisno odločbo.
(2) Odločbo mora JJZS izdati vlagatelju najkasneje v roku enega meseca od prejema
popolne vloge za priznanje predhodnih kompetenc oziroma priznanje usposobljenosti po
predhodno veljavnih programih.
22. člen
(ugotovitveni postopek)
(1) Če prejeta vloga ni popolna, komisija pozove vlagatelja na dopolnitev vloge.
(2) Rok za dopolnitev vloge se določi upoštevaje obseg dopolnitve vloge. Če vlagatelj vloge
ne dopolni v zahtevanem roku, JJZS vlogo na predlog komisije s sklepom zavrže.
(3) V kolikor komisija pri odločanju ugotovi vsebinske nejasnosti, lahko prosilca pozove, da se
o določenem vprašanju pisno izjasni ali pa ga za razjasnitev dejanskega stanja povabi na
ustno obravnavo. V tem primeru JJZS izda odločbo v dveh mesecih od prejema pisne
izjave ali ustne obravnave.
(4) Ustna obravnava se lahko izvede na daljavo v skladu s Statutom JJZS.
(5) JJZS pri odločanju o priznanju predhodno pridobljenih kompetenc in usposobljenosti po
ZŠpo smiselno upošteva določbe zakona, ki ureja šport ter njegovih podzakonskih
predpisov.
23. člen
(pritožba)
(1) Zoper odločbo o priznavanju predhodno pridobljenih usposobljenosti in zoper sklep o
zavrnitvi vloge iz drugega odstavka prejšnjega člena, lahko prosilec v roku 15 dni od
vročitve vloži pritožbo.
(2) Pritožba se vloži pri JJZS pisno ali elektronsko (šteje se, da je vložena po upravičenem
vlagatelju, če je poslana iz elektronskega naslova običajnega poslovanja z zvezo ali je
podpisana s kvalificiranim digitalnim potrdilom).
(3) Če JJZS ob preizkusu pritožbe ugotovi, da je pritožba utemeljena, ni potreben nov
ugotovitveni postopek, ampak zadevo reši drugače in z novo odločbo nadomesti
izpodbijano odločbo. Zoper novo odločbo ima vlagatelj pravico do pritožbe v 15. dneh od
vročitve odločbe.

Stran 8 od 10

Pravilnik o usposabljanju strokovnih delavcev v ju-jitsu
(4) Če JJZS izpodbijanje odločbe ne nadomesti z novo odločbo, dovoljeno in pravočasno
pritožbo odstopi v reševanje pristojnemu ministrstvu za šport skladno z 41. členom
Pravilnika o usposabljanju strokovnih delavcev v športu.
(5) Prosilec se lahko pritožbi pisno odpove.
24. člen
(pravila postopka)
(1) Če ni drugače določeno, se v postopkih priznavanja kompetenc in usposobljenosti
smiselno uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
(poslovanje v izrednih okoliščinah)
(1) V primeru naravne ali druge hujše nesreče, epidemije ali druge izredne okoliščine, zaradi
katerih bi običajno poslovanje z osebno navzočnostjo ali po pošti predstavljajo tveganje
za zdravje in varnost udeležencev postopka, se poslovanja lahko izvaja elektronsko.
(2) Če udeleženci postopka nimajo digitalnega potrdila oziroma kvalificiranega elektronskega
podpisa, se kot identifikator uporablja elektronska pošta običajnega poslovanja z zvezo,
na katerega se opravlja tudi vsa vročanja.
(3) V izrednih okoliščinah se lahko predpisani roki za stranko podaljšajo, če stranka zahtevo
po podaljšanju ustrezno utemelji. Enako velja za JJZS, pri čemer mora stranko v
postopku o tem obvestiti s sklepom. JJZS mora v vsakem primeru odločiti v dveh
mesecih.
26. člen
(varstvo osebnih podatkov)
(1) Člani Komisije za usposabljanje in licenciranje ter druge osebe v JJZS, v postopkih, kjer
se srečujejo z osebnimi podatki, ravnajo z dolžno skrbnostjo, Pravilnikom o varovanje
osebnih podatkov v JJZS ter v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov in
Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov.
(2) Obseg osebnih podatkov, ki jih zbira zveza za namene usposabljanja strokovnih kadrov in
vpisa v evidenco strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih kadrov v športu
(ŠPAK), je določen s Pravilnikom o usposabljanju strokovnih delavcev v športu (Uradni
list RS, št. 49/18), ki ga je sprejelo ministrstvo, pristojno za šport, na podlagi Zakona o
športu (ZŠpo-1, Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20).
27. člen
(licenciranje strokovnih kadrov)
(1) Ta pravilnik ne odpravlja ali zamenjuje pravilnika JJZS o licenciranju strokovnih delavcev
v ju-jitsu, ampak se pravilnika dopolnjujeta.
28. člen
(pravne praznine)
(1) V primeru pravnih praznin ali dvoma se upoštevata aktualen zakon, ki ureja področje
športa in pravilnik, ki ureja usposabljanje strokovnih delavcev v športu.

Stran 9 od 10

Pravilnik o usposabljanju strokovnih delavcev v ju-jitsu
29. člen
(takse in cene tečajev)
(1) Takse za vloge za priznavanje kompetenc se določijo v ceniku.
(2) Cene tečajev se določijo v ceniku JJZS oziroma se določijo s sklepom izvršnega odbora
glede na vrsto in obseg tečaja, z upoštevanjem omejitev 34. člena Pravilnika o
usposabljanju strokovnih delavcev v športu (Uradni list RS, št. 49/18).
(3) Cena tečaja za v postopku priznavanja kompetenc (dousposabljanje za manjkajoče
vsebine), ki je po vsebini in obsegu manjši od javno veljavnega programa usposabljanja,
je sorazmerno zmanjšana.
30. člen
(veljavnost pravilnika)
(1) Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem sprejema in se objavi na spletni strani zveze.

V Ljubljani, dne 17.12.2020

Ognjen Saje, prof. šp. vzg.
Predsednik komisije za usposabljanje
in licenciranje

Robert Perc
Predsednik Ju-jitsu zveze

PRILOGE (po zaporednih številkah):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Predmetnik za stopnjo 1 (potrjen program po ZŠpo-1)
Predmetnik za stopnjo 2 (potrjen program po ZŠpo-1)
Prijava na tečaj usposabljanja (vzorec)
Dnevnik tečaja (vzorec)
Osebni list tečajnika (vzorec)
Obrazec vloge za uveljavljanja kompetenc (vzorec)
Potrdila društva o opravljenem pedagoškem delu (vzorec)
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