OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE
ZDRUŢENJE ŠPORTNIH ZVEZ
- Odbor za vrhunski šport
Celovška 25,
1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA
Tel..: +386 1 230 60 08
Fax.: +386 1 230 60 26
http://www.olympic.si

Na podlagi Zakona o športu (v nadaljevanju ZSpo) objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije
št. 22/98 20. marca 1998 z začetkom veljave 5. aprila 1998, je Izvršni odbor Olimpijskega komiteja
Slovenije - Združenje športnih zvez (v nadaljevanju OKS) na korespondenčni seji dne 03.11.2010
sprejel ter na 1. seji dne 15.12.2010 dopolnil

PRAVILNIK
O LICENCIRANJU STROKOVNIH DELAVCEV V ŠPORTU
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se na osnovi 31. člena ZSpo določa licenciranje strokovnih delavcev v športu,
postopek dodelitve licence ter veljavnost licence.
2. člen
Licenca OKS je potrdilo o permanentnem strokovnem usposabljanju strokovnih delavcev v športu, ki
je pogoj za opravljanje strokovnega dela v športu.
3. člen
V skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v RS potrjenih s
strani Strokovnega sveta RS za šport (v nadaljevanju SSRSŠ) so nacionalne panožne športne zveze (v
nadaljevanju NPŠZ) zveze društev registrirane v skladu z Zakonom o društvih in včlanjene v OKS v
skupino NPŠZ.
V skladu s četrtim odstavkom 8. člena ZSpo ima v primeru, če je za športno panogo ustanovljenih več
NPŠZ, v skladu s tem zakonom določene pravice in obveznosti le tista, ki je včlanjena v OKS ali v
mednarodno športno zvezo in izpolnjuje pogoje, ki jih določi SSRSŠ.
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II. KRITERIJI ZA IZDAJO LICENC ZA OPRAVLJANJE STROKOVNEGA DELA V ŠPORTU
4. člen
NPŠZ lahko na podlagi 2. odstavka 31. člena Zakona o športu pripravi predlog kriterijev za izdajanje
licenc za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v športu.
Za izdajanje licenc za opravljanje strokovno-organizacijskega in vzgojno-izobraževalnega dela v
športu, ki ni pod pristojnostjo NPŠZ, lahko kriterije pripravi OKS.
Kriteriji za pridobitev licence za opravljanje strokovnega dela v športu so sledeči:




področje delovanja strokovnega delavca mora imeti program usposabljanja potrjen s strani
SSRSŠ in program licenciranja potrjen s strani OKS;
strokovni delavec mora imeti ustrezno strokovno usposobljenost ali izobrazbo športne smeri;
strokovni delavec mora imeti uspešno opravljen licenčni seminar, ki ga v skladu s programom
licenciranja pripravijo nosilci usposabljanja potrjeni s strani SSRSŠ oziroma OKS. Ta pogoj
ne velja za strokovne delavce v letu pridobitve ustrezne strokovne usposobljenosti ali
izobrazbe, razen če drugače predlaga nosilec usposabljanja potrjen s strani SSRSŠ.
III. POSTOPEK DODELJEVANJA LICENC
5. člen

OKS je pristojen za izdajo licenc za strokovne delavce vseh stopenj strokovne usposobljenosti vseh
tistih programov, ki jih je potrdil SSRSŠ.
OKS izda licenco strokovnemu delavcu na osnovi potrdila o uspešno opravljenem licenčnem
seminarju ali na osnovi potrdila o ustrezni usposobljenosti ali izobrazbi v primeru, ki je naveden v
zadnji alineji tretjega odstavka 4. člena.
6. člen
Zahteve za izdajo licenc OKS obravnava Odbor za vrhunski šport pri OKS (v nadaljevanju OVŠ) ob
koncu vsakega meseca po opravljenem licenčnem seminarju na zahtevo s strani SSRSŠ potrjenega
nosilca usposabljanja oziroma strokovnega delavca.
OKS licenciranje izvaja elektronsko, z uporabo s strani OVŠ verificiranega informacijskega sistema.
7. člen
Strokovnemu delavcu se lahko licenca OKS na predlog s strani SSRSŠ potrjenega nosilca
usposabljanja odvzame zaradi kršenja določil ZSpo, moralno-etičnih vrednot ali pravnomočne odločbe
o prepovedi opravljanja te dejavnosti.
8. člen
Strokovni delavec se zaradi neizdane oziroma odvzete licence OKS na 1. stopnji lahko pritoži na OVŠ
najkasneje v roku enega meseca od zavrnitve zahteve za izdajo licence OKS oziroma odvzema licence,
na 2. stopnji pa pritožbe obravnava Izvršni odbor OKS (v nadaljevanju IO OKS). Na sklep IO OKS
pritožba ni možna.
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IV. VELJAVNOST LICENCE
9. člen
Licenca OKS začne veljati s prvim dnem naslednjega meseca po opravljenem licenčnem seminarju
oziroma kot je opredeljeno v predlogu kriterijev licenciranja strokovnih delavcev posamezne NPŠZ in
je to potrdil OKS.
Licenca OKS za opravljanje strokovnega dela v športu ima veljavnost kot je to opredeljeno v predlogu
kriterijev licenciranja strokovnih delavcev posamezne NPŠZ in je to potrdil OKS.
V. POTRDILO O LICENCI OKS
10. člen
Kot potrdilo o licenci OKS velja izpis iz s strani OVŠ verificiranega informacijskega sistema.
Izpis z nazivom dokumenta »Licenca OKS za opravljanje strokovnega dela v športu« vsebuje seznam
strokovnih delavcev in je objavljen na uradni spletni strani OKS. Izpis vsebuje navedbo oziroma
logotip OKS, navedbo oziroma logotip nosilca usposabljanja in navedbo oziroma logotip sofinancerja
programa licenciranja, v kolikor je program sofinanciran, ime in priimek strokovnega delavca ter
datum in kraj njegovega rojstva, naziv in stopnjo usposobljenosti strokovnega delavca, številko
licence, obdobje veljavnosti licence, žig OKS, podpis uradnega zastopnika OKS, podpis odgovorne
osebe izvajalca programa licenciranja in žig izvajalca programa licenciranja.
Na prošnjo posameznika OKS lahko »Licenco OKS za opravljanje strokovnega dela v športu« izda
tudi za posameznega strokovnega delavca.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
V prehodnem obdobju v roku dveh mesecev po uveljavitvi teh pravil morajo nosilci usposabljanja in
izvajalci licenciranja uskladiti njihovo izvajanje s tem pravilnikom.
12. člen
Strokovnim delavcem, ki imajo veljavno licenco izdano s strani NPŠZ, le-ta velja do poteka njene
veljavnosti.
13. člen
Datum začetka veljave pravilnika je 03.11.2010.

Ljubljana, 03.11.2010
Št. dokumenta : 30316-6-0/10

Predsednik:
dr. Janez Kocijančič

3

