
 
 

  STRELSKA ZVEZA SLOVENIJE 

  SHOOTING UNION OF SLOVENIA      Štev:   182-21 

  1000 Ljubljana, Dolenjska cesta 11, SLOVENIJA 
 

Na podlagi 28. člena Statuta Strelske zveze Slovenije je Predsedstvo SZS na svoji 76. seji dne 
13.9.2021 sprejelo 
 
 

Pravilnik o licenciranju strokovnih delavcev v SZS 
 
 

1.  SPLOŠNE DOLOČBE 
 
 

1. člen 
 

Pravilnik o licenciranju strokovnih delavcev v SZS (v nadaljevanju Pravilnik) ureja licenciranje 

strokovnih delavcev Strelske zveze Slovenije (v nadaljevanju SZS).  

SZS določa pogoje za pridobitev, obnavljanje in odvzem licence. 

 
 

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 usposobljenost za opravljanje nalog strokovnega delavca, 
- imeti mora uspešno opravljeno e-izobraževanje (COACHTRUE) kot ga v sodelovanju z 

WADA (svetovna protidopinška agencija) predpiše OKS ali ministrstvo pristojno za šport 
- da ji ni s pravnomočno odločbo izrečena prepoved opravljanja dejavnosti 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 je selektor ali trener reprezentanc pri Strelski zvezi Slovenije, ali 
- da je uspešno opravil usposabljanje pri Mednarodni strelski športni zvezi (ISSF) in pridobil 

najmanj ISSF 'C' licenco, 
 

in izpolnjuje naslednje pogoje: 
- da vsaj pasivno obvlada angleški jezik (ima vsaj V. stopnjo izobrazbe s kurikulumom 

angleškega jezika) 
- ki dokaže izpopolnjevanje na licenčnih seminarjih 
- da njeno vedenje v javnosti ne pogojuje zadržkov v zvezi s pridobitvijo licence SZS (ni bil 

sankcioniran s strani Disciplinske komisije SZS) 
 

 
5. člen 

 

Licenco B pridobi oseba, ki poleg splošnih pogojev določenih v 3. členu izpolnjuje: 



- da ima usposobljenost po javno veljavnem programu, ki daje kompetence za strokovnega 

delavca v športu (seznam programov je objavljen na spletni strani ministrstva, pristojnega 

za šport); Športno treniranje, strelstvo, 2.stopnja 

in izpolnjuje naslednje pogoje: 
- da vsaj pasivno obvlada tuj jezik 
- ki dokaže izpopolnjevanje na licenčnih seminarjih 
- da njeno vedenje v javnosti ne pogojuje zadržkov v zvezi s pridobitvijo licence SZS (ni bil 

sankcioniran s strani Disciplinske komisije SZS) 
 

6. člen 
 

Licenco C pridobi oseba, ki poleg splošnih pogojev določenih v 3. členu izpolnjuje naslednje 
pogoje: 

- da ima usposobljenost po javno veljavnem programu, ki daje kompetence za strokovnega 
delavca v športu (seznam programov je objavljen na spletni strani ministrstva, pristojnega 
za šport); Športno treniranje, strelstvo, 1.stopnja  
ali  
si je pridobil izobrazbo po javnoveljavnem študijskem programu, ki daje kompetence za 
strokovno izobraženega delavca v športu (seznam programov je objavljen na spletni strani 
ministrstva, pristojnega za šport) in je diplomiral z vsebinami športnega strelstva 

- da dokaže izpopolnjevanje na licenčnih seminarjih, 
- da njeno vedenje v javnosti ne pogojuje zadržkov v zvezi s pridobitvijo licence SZS (ni bil 

sankcioniran s strani Disciplinske komisije SZS) 
 

 
 

3.  IZDAJA, VELJAVNOST IN ODVZEM LICENCE 
 

7. člen 
 

Licenčna dovoljenja izdaja SZS 
Licenca se podaljšuje v tekočem koledarskem letu in je veljavna za naslednji dve (2) leti. 
Licenca se lahko na predlog SZS, začasno ali za stalno odvzame med tekmovalno sezono osebi, 
ki krši določila statuta ali drugih splošnih aktov ali sklepe organov SZS.  
 

8. člen 
Vloge z dokazili za podelitev licenc, se pošljejo Trenerski komisiji SZS, ki o vlogi odloča v roku 
trideset (30) dni. 
 

9. člen 
 

Skladno s 7. členom so predvidene sankcije: opomin, začasni ali trajni odvzem licence. O 
sankcijah odloča Disciplinska komisija SZS (v nadaljevanju DK) kot prvostopenjski organ. Na 
odločitev DK je možna pritožba na Predsedstvo SZS v roku enega meseca od prejema odločitve 
DK. Odločitev Predsedstva SZS je dokončna. 
 

Licenca se avtomatično odvzame, če se ugotovi, da je bila pridobljena na podlagi lažnih dokazil. 
 
 

4.  KONČNE DOLOČBE 
 
 

10. člen 
 

Določila tega Pravilnika pojasnjuje predsedstvo SZS. 
 

11. člen 
 

Pravilnik začne veljati z dnem sprejema na seji predsedstva SZS. 
 

Z uveljavitvijo tega Pravilnika, preneha veljati Pravilnik o podeljevanju licenc strokovnim delavcem 
v SZS  štev. 723-3 z dne 1.10.2013. 
 

Predsednik SZS: 
 Janez Slapar l.r. 


