VESLAŠKA ZVEZA SLOVENIJE
Trenerska komisija
Župančičeva 9
4260 Bled
Na podlagi Pravilnika o licenciranju strokovnih delavcev v športu, ki ga je sprejel Olimpijski
komite Slovenije – Združenje športnih zvez – odbor za vrhunski šport dne 3.11.2010, pod št.
30316- 6-0/10, je Trenerska komisija VZS na seji 20.11.2010 sprejela naslednji
PROGRAM
LICENCIRANJA STROKOVNIH DELAVCEV V ŠPORTU –
TRENERJEV VESLANJA II/III
1. člen
Veslaška zveza Slovenije (v nadaljevanju VZS), kot nosilka usposabljanja, ima s strani
Strokovnega sveta RS za šport, veljavno potrjen Program usposabljanja strokovnih delavcev
v športu – trenerjev veslanja II/III in v tem okviru tudi program licenciranja.
Veslaška zveza Slovenije na osnovi pravilnika OKS sprejema nov program licenciranja kot
samostojen dokument, s katerim povzema pogoje licenciranja v programu iz prvega odstavka
in dodaja še druge pogoje, ki jih bo opredelila v nadaljevanju.
2. člen
Ugotovi se, da je VZS doslej izvedla dva programa usposabljanja, na osnovi katerih so
udeleženci usposabljanja pridobili strokovni naziv trenerja veslanja II, z možnostjo, da na
osnovi dodatnega usposabljanja napredujejo v trenerja veslanja III.
3. člen
Na osnovi pridobljenega strokovnega naziva, se strokovnemu delavcu (trenerju veslanja II ali
III) izda licenco za opravljanje trenerskega dela, po postopku, ki ga določa pravilnik OKS.
4. člen
Licenco se izda za obdobje enega leta, z veljavnostjo od 1.1. do 31.12., za leto po izpolnitvi
vseh pogojev iz tega programa.
5. člen
Nosilec naziva se mora za pridobitev (obnavljanje) licence udeležiti licenčnega trenerskega
seminarja, ki ga organizira VZS vsako leto, praviloma pred iztekom veljavnosti dotlej izdanih
licenc (najkasneje decembra).

O opravljenem licenčnem seminarju se izda ustrezno potrdilo.
Licenčni trenerski seminar v imenu VZS organizira Trenerska komisija (TK) kot najvišji
strokovni organ zveze, v trajanju najmanj 8 šolskih ur. Vsebino licenčnega seminarja določi
TK na osnovi aktualnih potreb VZS s področja trenerstva.
6. člen
Za potrjevanje licence mora nosilec naziva letno izpolnjevati še naslednje pogoje:
 opraviti v klubu ali pri reprezentancah najmanj 30 ur trenerskega dela, praviloma po
10 v kategorijah članov, mladincev in mlajših kategorijah, v skladu s programom
kluba ali reprezentance;
 če je nosilec naziva še aktivni športnik, mora opraviti najmanj 10 ur trenerskega dela,
praviloma v promocijskih programih v šolah.
Potrdila o izpolnjevanju pogojev iz tega člena izdajo pristojni organi klubov ali zveze.
7. člen
Pogoji iz 5. in 6. člena tega programa izjemoma ne veljajo za nosilce strokovnega naziva v
prvem letu po opravljenem programu usposabljanja (za leto 2011 za vse, ki so uspešno
končali program za trenerja veslanja II), vendar se udeležba na licenčnem seminarju v letu
2010 že upošteva pri pogojih za obnavljanje licence v naslednjem obdobju.
8. člen
Izpolnjevanje pogojev iz 5., 6. in 7. člena tega programa ugotovi TK. Na teh osnovah VZS
pri OKS vloži zahtevo za izdajo licenc.
9. člen
Nosilec naziva izgubi možnost za pridobitev licence, če 2 leti zaporedoma ne izpolnjuje
pogojev iz 5. in 6. člena tega programa, ponovno pa si jo pridobi, če pogoje izpolnjuje v
nadaljnjih 2 zaporednih letih.
10. člen
Program začne veljati s 1.12.2010
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