STRELSKA ZVEZA SLOVENIJE
SHOOTING UNION OF SLOVENIA

Štev: 723-3

1000 Ljubljana, Dolenjska cesta 11, SLOVENIJA

Na podlagi 28. člena Statuta Strelske zveze Slovenije je Predsedstvo SZS na svoji 11. seji dne
01.10.2013 sprejelo

Pravilnik o podeljevanju licenc inštruktorjem in trenerjem v SZS
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik o podeljevanju licenc inštruktorjem in trenerjem v SZS (v nadaljevanju Pravilnik) ureja
licenciranja strokovnih delavcev (Inštruktorjev športnega strelstva, Trenerjev športnega strelstva I. in Trenerjev
športnega strelstva II.) Strelske zveze Slovenije (v nadaljevanju SZS).
2. člen
S sistemom licenčnih dovoljenj se določajo pooblastila in pravice javnega nastopanja s statusom
uradne osebe na tekmovanjih SZS. Licence so glede na zahtevnost in odgovornost pri opravljanju
nalog strokovnega delavca razvrščene v tri stopnje:

najvišja stopnja – licenca A,

srednja stopnja – licenca B in

najnižja stopnja – licenca C

2. POGOJI ZA PRIDOBITEV LICENCE
3. člen
Oseba, ki želi pridobiti eno izmed licenc mora izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
- imeti mora ustrezno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost za opravljanje nalog
strokovnega delavca,
- da mu s pravnomočno odločbo ni prepovedano opravljanje nalog v športu,
- da pasivno obvlada slovenski jezik,
- da ima stalno ali začasno bivališče v Republiki Sloveniji.
4. člen
Licenco A pridobi oseba, ki poleg splošnih pogojev določenih v 3. členu izpolnjuje enega od
naslednjih pogojev:
- da ima naziv Trenerja športnega strelstva II.,
- da je Selektor pri Strelski zvezi Slovenije,
- da ima visoko ali višjo izobrazbo Fakultete za šport (smer strelstvo) ali izobrazbo Višjega
trenerja športnega strelstva,
- da je uspešno opravil usposabljanje pri Mednarodni strelski športni zvezi (ISSF) in pridobil
najmanj ISSF 'C' licenco,
- da je član Trenerske komisije SZS
in izpolnjuje naslednje pogoje:
- da vsaj pasivno obvlada angleški jezik,
- ki dokaže permanentno izpopolnjevanje na licenčnih seminarjih za zadnja štiri (4) leta,
- da njeno vedenje v javnosti ne pogojuje zadržkov v zvezi s pridobitvijo trenerske licence.
5. člen
Licenco B pridobi oseba, ki poleg splošnih pogojev določenih v 3. členu izpolnjuje enega od
naslednjih pogojev:
- da ima naziv Trenerja športnega strelstva I.,

da ima naziv Inštruktorja športnega strelstva z vsaj tremi (3) leti prakse na tekmovanjih pod
okriljem SZS
in izpolnjuje naslednje pogoje:
- da vsaj pasivno obvlada angleški jezik,
- ki dokaže permanentno izpopolnjevanje na licenčnih seminarjih za zadnji dve (2) leti,
- da njeno vedenje v javnosti ne pogojuje zadržkov v zvezi s pridobitvijo trenerske licence.
-

6. člen
Licenco C pridobi oseba, ki poleg splošnih pogojev določenih v 3. členu izpolnjuje naslednje
pogoje:
- da ima naziv Inštruktorja športnega strelstva,
- da dokaže izpopolnjevanje na licenčnih seminarjih,
- da njeno vedenje v javnosti ne pogojuje zadržkov v zvezi s pridobitvijo trenerske licence.

3. IZDAJA IN ODVZEM LICENCE
7. člen
Licenčna dovoljenja na predlog SZS, izdaja Olimpijski komite Slovenije (OKS) za obdobje enega
koledarskega leta.
Licenca se lahko na predlog SZS odvzame med tekmovalno sezono osebi, ki krši določila statuta
ali drugih splošnih aktov ali sklepe organov SZS. Na predlog SZS licenco odvzame organ, ki jo je
izdal.
Licenca se avtomatično odvzame, če se ugotovi, da je bila pridobljena na podlagi lažnih dokazil.
8. člen
Vloge z dokazili za podelitev licenc, se pošljejo Trenerski komisiji SZS, ki o vlogi odloča v roku
trideset (30) dni.

4. KONČNE DOLOČBE
9. člen
Določila Pravilnika pojasnjuje Predsedstvo SZS.
10. člen
Pravilnik začne veljati z dnem sprejema na seji Predsedstva SZS.
S sprejetjem Pravilnika, preneha veljati Pravilnik o podeljevanju licenc strokovnim delavcem v SZS
štev. 1195-99 z dne 24.02.2000.
Predsednik SZS:
Janez Slapar l.r.

