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Pravna razlaga do loeb novega Zakona 0 sportu (ZSpo-1) glede veljavnosti
in izvajanja programov usposabljanj za strokovno delo v sportu, potrjenih
na podlagi starega Zakona 0 sportu (ZSpo)

Nov Zakon 0 sportu (ZSpo-1, Uradni list RS, st. 29/2017) prinasa bistvene spremembe na podroCju
programov usposabljanj strokovnih delavcev v sportu.
Dosedanji Zakon 0 sportu (ZSpo, Uradni list RS, st. 22/98, 97/01 - ZSDP in 15/03 - ZOPA) je
pristojnosti glede dolocanja programov usposabljanj za opravljanje strokovnega dela v sportu, nosilcev
usposabljanj ter naeine preve~anja usposobljenosti nalagal Strokovnemu svetu Republike Siovenije za
sport (16. elen), medtem ko nov zakon, ZSpo-1, pristojnost sprejemanja javnoveljavnih programov
usposabljanj prepusca ministru, pristojnemu za sport, ki na predlog pristojnega predlagatelja (NPSZ,
OKS-ZSZ ali ZSIS-POK) predhodno pridobi mnenje Komisije za akreditacijo programov usposabljanj
na podroCju sporta, ki jo imenuje Vlada RS v roku treh mesecev od uveljavitve novega zakona.
Ministrstvo vpise sprejete programe usposabljanj v razvid javnoveljavnih programov usposabljanj in jih
objavi na svoji spletni strani. Z vpisom v razvid program usposabljanja pridobi javno veljavnost (51.
elen).
Nov zakon za podroCje sportnega treniranja, sportne rekreacije, sporta invalidov in sporta starejsih
doloca dva programa usposabljanja strokovnih delavcev - program prve stopnje (ki obsega najmanj
80 in najvee 160 ur) in program druge stopnje (obsega najmanj 100 in najvee 650 ur). Minister bo po
uveljavitvi novega zakona, po predhodnem mnenju strokovnega sveta in Komisije za akreditacijo
programov usposabljanj na podroCju sporta, doloeil podrobnejse pogoje za vkljueitev v program
usposabljanj, merila za prehode med programi usposabljanj, obvezne vsebine programov
usposabljanj, trajanje posameznih stopenj usposabljanja, oblike in naein obveznega preve~anja
znanja, zahtevane reference za predavatelje obveznih vsebin usposabljanj, pogoje za vodjo programa
usposabljanja in najvisjo ceno usposabljanja (50. elen).
Ker z uveljavitvijo novega zakona se ne bo mogoee takoj sprejeti vseh podzakonskih predpisov in
oblikovati novih organov (npr. Komisije za akreditacijo programov usposabljanj na podroCju sporta), se
bodo morali se nekaj casa uporabljati programi usposabljanj strokovnih delavcev v sportu, ki jih je na
pod/agi doloeb starega Zakona 0 sportu doloeil Strokovni svet Republike Siovenije za sport. V poglavju
XV. PREHODNE IN KONCNE DOLOCSE novega zakona je doloeeno, da ti stari programi
usposabljanja strokovnih delavcev v sportu prenehajo veljati dye leti po uveljavitvi novega zakona,
vendar pa morajo nosilci usposabljanj predlagati nove programe usposabljanj (ki bodo skladni z novim
zakonom in bode Ie dvostopenjski) najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega zakona (91. elen). Ker je
v tem vmesnem obdobju potrebno ustrezno urediti tudi vprasanje strokovne usposobljenosti, nov
zakon v 92. elenu d%ca, da strokovna usposobljenost druge stopnje v skladu 5 starim zakonom
ustreza usposobljenosti prve stopnje po novem zakonu, strokovna usposobljenost trelje stopnje v
skladu 5 starim zakonom pa ustreza usposobljenosti druge stopnje po novem zakonu. Strokovni

delavec, ki si je pridobi/ usposobljenost prve stopnje v skladu 5 starim zakonom, bo lahko se nadaljnje
tri leta od uveljavitve novega zakona opravljal strakovno dele v sportu pod enakimi pogoji, kot jih
doloca star Zakon 0 sportu.
Do koncne vzpostavitve novega sistema programov usposabljanj strakovnih delavcev v sportu se
lahko izvajajo po starem zakonu potrjeni programi usposabljanj za pridobitev strokovnih
nazivov 2. in 3. stopnje na podrocju sporta otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski sport, kakovostnega in vrhunskega sporta, na podrocju sportne rekreacije in na
podrocju sporta invalidov do prenehanja njihove veljavnosti oziroma najkasneje do 23. 6. 2019,
medtem ko programom 1. stopnje in vsem programom na podrocju strokovno-organizacijskega
dela preneha veljavnost z dnem uveljavitve novega zakona, to je 24.6.2017. Tecaji za pridobitev
1. stopnje, ki so se priceli izvajati pred uveljavitvijo novega Zakona 0 sportu in se se niso zakljucili, se
lahko dokoncajo po predpisih, veljavnih do uveljavitve novega zakona.
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