
 

 

 

 

 

 

RAZPIS LICENČNEGA SEMINARJA 

LICENČNI SEMINAR ZA STROKOVNE DELAVCE V LOKOSTRELSTVU 
Aktivnost se izvaja v okviru projekta Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018-2022. 
 
»Projekt Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018-2022 delno  financira Evropska unija iz Evropskega 
socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Projekt se izvaja v okviru Operativnega 
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 10: Znanje, spretnosti 
in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do 
vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, 
posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim 
svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za 
zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.« 

 
PRIREDITELJ: Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez in 

LOKOSTRELSKA ZVEZA SLOVENIJE 

KRAJ:  Ljubljana 
 

TERMINI IZVEDBE: 
 

12.11.2021 ‑ 12.11.2021 
 

VODJA 
USPOSABLJANJA: 

Matej Zupanc 
 

SKRBNIK 
USPOSABLJANJA 
NA OKS-ZŠZ: 

Aljaž Sedej 
E-pošta: aljaz.sedej@olympic.si 
Tel.: 040-733-080 

UDELEŽENCI: 
 

Ciljna skupina: zaposleni. 
 
Na dogodek bo sprejetih 50 kandidatov, ki se bodo do 
navedenega roka prijavili in poslali vsa potrebna dokazila. 
Dogodek bo izveden, če bo prijavljenih najmanj 15 kandidatov. 

POGOJI PRIJAVE  Ciljna skupina: zaposleni v RS. Kandidat mora izkazati status 

zaposlitve na katerem koli področju (pri čemer so na področju športa 

možne naslednje oblike zaposlitve: zaposlitev na podlagi pogodbe o 

zaposlitvi, samostojni podjetnik, zasebni športni delavec in poklicni 

športnik). V skladu z Javnim razpisom za sofinanciranje projekta 

Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018‑2022 so ciljna 

skupina zaposleni. 

 Na tečaj bo sprejetih 50 kandidatov, ki bodo do navedenega roka 

opravili spletno prijavo in priložili vsa ustrezna dokazila. Tečaj bo 

izveden, če bo prijavljenih najmanj 15 kandidatov. 

 Vsi udeleženci seminarja bodo morali izpolnjevati PCT pogoje in se 

izkazati z ustreznimi dokazili. 

 V primeru zaostritve epidemiološke situacije, si pridržujemo pravico 

do sprememb v izvedbi. V primeru podajanja vsebin na daljavo, se vse 

vsebine snemajo in hranijo na OKS kot dokazno gradivo o izvedeni 

aktivnosti. 
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 Skladno s 3. členom Pravilnika o podeljevanju licenc strokovnim 

kadrom v Lokostrelski zvezi mora oseba, ki želi pridobiti licenco 

izpolnjevati naslednje pogoje: 

 ‑ imeti mora ustrezno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost za 

opravljanje nalog strokovnega delavca (2. ali 3. stopnja po ZSpo 

oziroma 1. ali 2. stopnja po ZŠpo‑1), 

‑ 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. 

 

POTREBNA 
DOKAZILA: 

Kandidati morajo do navedenega roka (08.11. 2021 do 11:00 ure) v 

okviru spletne registracije in prijave na: http://prijave.olympic.si 

predložiti naslednja dokazila: 

  • Dokazilo o usposobljenosti s področja strelstva ali izobrazbi športne 

smeri 

 • Dokazilo, s katerim kandidat izkazuje status zaposlitve (izpis 

zavarovanj v RS, ki ga izda ZPIZ, potrdilo o zaposlitvi s strani 

delodajalca, izpis iz AJPES‑a za samostojne podjetnike). 

 • Kopijo osebnega dokumenta. 

  

POGOJI 
DOKONČANJA:  

POGOJI ZA PRIDOBITEV LICENCE: 

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: 

1. uspešno opravljen licenčni seminar LZS v predhodnem letu ali 

2. permanentno izpopolnjevanje s področja lokostrelstva v tujini ali 

3. na novo pridobljena usposobljenost s področja lokostrelstva. 

‑ da njeno vedenje v javnosti ne pogojuje zadržkov v zvezi s 

pridobitvijo licence. 
 

PRIJAVE: 
 
 

Izpolnjena prijavnica in dokazila o izpolnjevanju pristopnih 
pogojev, oddano preko spletne aplikacije na naslov 
http://prijave.olympic.si  

ROK PRIJAV in 
POŠILJANJE 
DOKAZIL: 

Rok spletne prijave in pošiljanja vseh potrebnih dokazil je: 
08.11.2021 

PRIJAVNINA: Usposabljanje je brezplačno zaradi sofinanciranja Evropskega 
socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport. 

http://prijave.olympic.si/
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PRIDOBLJENE 
KOMPETENCE: 

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. 

 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. 

 Seznam licenciranega kadra bo objavljen na spletni strani LZS 

najkasneje do konca januarja. 
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