Na podlagi 6. člena Statuta Lokostrelske zveze Slovenije je Izvršni odbor LZS na svoji 92. seji dne 13.09.2018 sprejel

PRAVILNIK O PODELJEVANJU LICENC STROKOVNIM
KADROM V LOKOSTRELSKI ZVEZI SLOVENIJE
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik o podeljevanju licenc strokovnim kadrom v LZS (v nadaljevanju Pravilnik) ureja licenciranja strokovnih
delavcev (Vaditelji lokostrelstva, Učitelji lokostrelstva 1, Učitelji lokostrelstva 2, Trenerji lokostrelstva in Sodniki)
Lokostrelske zveze Slovenije (v nadaljevanju LZS).
2. člen
S sistemom licenčnih dovoljenj se določajo pooblastila in pravice javnega nastopanja s statusom uradne
osebena tekmovanjih LZS.

POGOJI ZA IZDAJO LICENC ZA OPRAVLJANJE STROKOVNEGA DELA V ŠPORTU
3. člen
Oseba, ki želi pridobiti licenco, mora izpolnjevati naslednje 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,
- dokaže permanentno izpopolnjevanje s področja lokostrelstva:
uspešno opravljen licenčni seminar LZS v predhodnem letu ali
permanentno izpopolnjevanje s področja lokostrelstva v tujini ali
na novo pridobljena usposobljenost s področja lokostrelstva.
- da njeno vedenje v javnosti ne pogojuje zadržkov v zvezi s pridobitvijo licence.

IZDAJA IN ODVZEM LICENCE
4. člen
Licenčna dovoljenja na LZS, izdaja Komisija za izobraževanje LZS za obdobje enega koledarskega leta. Licenca se
lahko na predlog IO LZS odvzame med tekmovalno sezono osebi, ki krši določila statuta ali drugih splošnih aktov
ali sklepe organov LZS. Licenca se avtomatično odvzame, če se ugotovi, da je bila pridobljena na podlagi lažnih
dokazil.
5. člen
Licence se podelijo udeležencem licenčnih seminarjev, ki izpolnjujejo pogoje navedene v 3. členu tega
pravilnika. Vloge z dokazili o permanentnem izpopolnjevanju v tujini, se pošljejo Komisiji za izobraževanje LZS
najkasneje do 1. decembra.
6. člen
Seznam licenciranega kadra bo objavljen na spletni strani LZS najkasneje do konca januarja.
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KONČNE DOLOČBE
7. člen
Določila Pravilnika pojasnjuje Komisija za izobraževanje LZS.
8. člen
Pravilnik začne veljati z dnem sprejema na seji Izvršnega odbora LZS. S sprejetjem Pravilnika, preneha veljati
Program licenciranja strokovnih kadrov v Lokostrelski zvezi Slovenije z dne 26.11.2010.

Ljubljana, 13.09.2018
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Predsednik LZS:
Leon Uratnik
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