
 

                                       
   

 

 

Št. 

opisa:  

Naziv delovnega mesta: UČITELJ – strokovni delavec v programu Zdrav življenjski 

slog 2017 - 2018 

Šifra delovnega mesta: D027029, D027030 Potr. del. izkušnje: 0 let  Plačni razred: 30 

Organizacijsko zaokrožena enota: Interesni program športa 

Vrsta strokovne izobrazbe: ima ustrezno zahtevano izobrazbo športne smeri: 

(VII/2) za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju, če je izvajalec šola (v skladu s področnimi 

veljavnimi predpisi) ali 

najmanj (VII/1)  za strokovne delavce v športu, če je izvajalec zavod ali društvo v javnem interesu (v 

skladu s področnimi veljavnimi predpisi) 

Stopnja strokovne 

izobrazbe: 

VII/1 

VII/2 
Pedagoško-and. 

izob.: 
DA 

Strok. 

izpit: 
NE 

OPIS DELA 

Delavec opravlja dela in naloge, ki so določene v razpisu programa Zdrav življenjski slog 2017 - 2018 

(UL RS št. 32/2017 z dne 30.6.2017) in v pogodbi o sofinanciranju izvajanja programa Zdrav življenjski 

slog 2017 - 2018, med Zavodom za šport RS Planica, izvajalcem in strokovnim delavcem. Te so: 
 

- izvaja program Zdrav življenjski slog 2017 - 2018, 

- vodi učne ure v sklopu programa Zdrav življenjski slog 2017 - 2018, 

- vadba v dneh pouka med 12 in 17 uro 

- izvaja vadbo v pouka prostih dneh, sobotah, 

- izvaja vadbo v pouka prostih dneh, počitnicah, 

- o programu vodi vso evidenco v skladu z zakonodajo na področju šolstva in športa, 

- spremlja razvoj novosti na področju šolske športne vzgoje, športnih tekmovanj in jih vpeljuje v 

program,  

- pripravlja različne analize in poročila o svojem delu za Zavod za šport RS Planica in za izvajalca, 

- sodeluje v strokovnih organih izvajalca (aktiv učiteljev športne vzgoje), 

- pred začetkom novega šolskega leta izvajalcu predloži podroben enoleten program za naslednje šolsko 

leto, 

- sodeluje z otroki, vključenimi v program, njihovimi starši in vzgojno izobraževalnimi ustanovami pri 

zagotavljanju optimalnih pogojev za izvajanje programa in reševanju kakršnih koli težav pri izvajanju 

programa, 

- redno obvešča izvajalca o tekočih zadevah, povezanih z izvajanjem programa, 

- se udeležuje posvetov in seminarjev povezanih z izvajanjem programa Zdrav življenjski slog, 

- se strokovno usposablja in izpopolnjuje. 
 

ZAHTEVANA DODATNA ZNANJA 

- poznavanje MS Office, interneta. 

ŽELENA DODATNA ZNANJA 

- pridobljene licence s področja usposabljanja športnih delavcev (za vsebine, ki ste jih navedli v 

razpisu).  

            LASTNOSTI 

- analitičnost, sistematičnost, natančnost, prodornost, organizacijske sposobnosti, samostojnost pri 

delu. 

Opombe: Strokovni delavec je odgovoren za strokovno in kvalitetno delo, za varnost učencev in za 

varovanje osebnih podatkov in za drugo delo na programu Zdrav življenjski slog 2017 - 2018. 

 


