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1. člen
Ta pravilnik ureja vprašanja v zvezi z licenciranjem trenerjev in drugih uradnih
spremljevalcev na domačih in mednarodnih tekmovanjih in ga je sprejela
skupščina Curling zveze Slovenije (v nadaljevanju CZS). Vrsta licence je odvisna
od strokovnih kvalifikacij in drugih pogojev, ki so navedeni v tem pravilniku.
2. člen
Pravico opravljanja dela v statusu uradne osebe kot vodja ali trener ekipe na
curling tekmovanjih se ureja s sistemom licenčnih dovoljenj. Licenčna
dovoljenja so po zahtevnosti in odgovornosti treh kategorij.
Vsaka višja kategorija daje vsa pooblastila in vse pravice za opravljanje del, ki
jih omogočajo nižje licenčne kategorije.
Najvišje kategorije je licenca A, srednje kategorije je licenca B, najnižje
kategorije pa licenca C.
3. člen
Licenco A pridobi oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
 da ima visoko ali višjo izobrazbo Fakultete za šport in potrdilo o
primernosti za trenerja s strani Sveta za stroko in reprezentance CZS ali
III. stopnjo strokovne usposobljenosti - trener na področju curlinga,
 da podaljšuje licenco z obnovitvenimi seminarji vsako drugo leto
 predavati na domačem ali mednarodnem trenerskem seminarju
in naslednji splošni pogoji:
 da je državljan Evropske Unije ali tuji državljan, ki ima urejeno delovno
razmerje po zakonodaji Evropske Unije,
 da vsaj pasivno obvlada en svetovni jezik,
 da je član CZS in da je vključen v sistem usposabljanja in izobraževanja
CZS, Fakultete za šport in OKS-Olimp d.o.o.,
 da njeno vedenje v javnosti ne pogojuje zadržkov v zvezi s pridobitvijo
trenerske licence.
A licenca velja dve leti. V tem času mora nosilec A licence sodelovati na enem
mednarodnem ali domačem curling seminarju in opraviti eno izmed naštetih
nalog:


predavati na domačem ali mednarodnem trenerskem seminarju,
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predavati na usposabljanju inštruktorjev curlinga,
objaviti strokovni članek ali drugo strokovno publikacijo,
izdati strokovno publikacijo ali video kaseto,
aktivno sodelovati na curling taboru v okviru CZS,
prevesti strokovni članek iz tuje strokovne literature in ga objaviti na
spletnih straneh CZS.
4. člen

Licenco B pridobi oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
 da ima visoko ali višjo izobrazbo Fakultete za šport in potrdilo o
primernosti za trenerja s strani Sveta za stroko in reprezentance CZS ali
II. stopnjo strokovne usposobljenosti – inštruktor na področju curlinga,
 da je usposobljen za inštruktorja curlinga s dvemi leti prakse v curlingu,
 da podaljšuje licenco B z obnovitvenimi seminarji ali seminarsko nalogo
vsako drugo leto,
in naslednje splošne pogoje:
 da je državljan Evropske Unije ali tuji državljan, ki ima urejeno delovno
razmerje po zakonodaji Evropske Unije,
 da vsaj pasivno obvlada en svetovni jezik,
 da je član CZS in da je vključen v sistem usposabljanja in izobraževanja
CZS, Fakultete za šport in OKS-Olimp d.o.o.,
 da njeno vedenje v javnosti ne pogojuje zadržkov v zvezi s pridobitvijo
trenerske licence.
B licenca velja dve leti. V tem času mora nosilec B licence sodelovati na
mednarodnem ali domačem curling seminarju in opraviti še eno izmed
naslednjih nalog:






sodelovati na drugem mednarodnem curling seminarju,
aktivno sodelovati na curling taboru,
aktivno sodelovati na mednarodnem curling taboru,
aktivno sodelovati v akcijah CZS,
objaviti strokovni članek na spletnih straneh
5. člen

Licenco C pridobi oseba, če izpolnjuje naslednje pogoje:
 da ima I. stopnjo strokovne usposobljenosti - vaditelj na področju
curlinga,
 da podaljšuje licenco C z obnovitvenimi seminarji na vsake tri leta,
in naslednje splošne pogoje:
 da je državljan Evropske Unije ali tuji državljan, ki ima urejeno delovno
razmerje po zakonodaji Evropske Unije,
 da vsaj pasivno obvlada en svetovni jezik,
 da je član CZS in da je vključen v sistem usposabljanja in izobraževanja
CZS, Fakultete za šport in OKS-Olimp d.o.o.,
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 da njeno vedenje v javnosti ne pogojuje zadržkov v zvezi s pridobitvijo
trenerske licence.
C licenca velja tri leta.
V tem času mora nosilec C licence opraviti še eno izmed naslednjih nalog:





sodelovati na trenerskem seminarju, ki ga organizira CZS,
sodelovati na mednarodnem seminarju,
aktivno sodelovati na curling taboru,
aktivno sodelovati v akcijah CZS.
6. člen

Določenim delavcem v curlingu (funkcionarjem, staršem in drugim odgovornim
osebam v tekmovalnem in trenažnem procesu, ki ne izpolnjujejo pogojev iz
prejšnjih členov), lahko Upravni odbor CZS (v nadaljevanju UO CZS) prizna
usposobljenost za licence A, B in C.
Predlog za izdajo A, B in C licenc daje Svet za stroko in reprezentance CZS.
7. člen
Licenčna dovoljenja A, B in C kategorije izdaja OKS. Predloge za izdajo in
odvzem licence podaja Svet za stroko in reprezentance CZS za obdobje dveh
tekmovalnih sezon licenci A in B, licenco C pa na obdobje treh tekmovalnih
sezon.
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 licenciranja 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 potrdila, obdobje veljavnosti licence, žig OKS,
podpis uradnega zastopnika OKS, podpis odgovorne osebe nosilca licenciranja
in žig nosilca licenciranja.
8. člen
Trenerska licenca se lahko med tekmovalno sezono odvzame osebi, za katero se
ugotovi, da je njeno vodenje v javnosti neprimerno (vinjenost, incidentnost,
obrekovanje, ipd.).
Licenco odvzame Svet za stroko in reprezentance CZS na predlog disciplinske
komisije CZS. Licenca se avtomatično odvzame, če se ugotovi, da je bila
pridobljena na podlagi lažnih dokazil. Na vse odločitve posameznega organa
CZS imajo prizadete sredine ali posamezniki v I. stopnji pravico pritožbe istemu
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organu v roku 8 dni po dnevu, ko so bili seznanjeni z odločitvijo, zoper katere se
pritožujejo. V II. stopnji se lahko pritožijo na Upravni odbor CZS, katerega
odločitev je dokončna. Po končanem postopku CZS predlaga odvzem licence
strokovnega delavca na OKS.
9. člen
Na vseh tekmovanjih, ki so v koledarju tekmovanj CZS, lahko tekmovalke in
tekmovalce vodijo le trenerji z licenco.
Tekme državne reprezentance lahko vodi trener z licenco A in B.
Trener, nosilec C licence lahko vodi ekipe na mladinski in šolskih tekmovanjih
in sodeluje v vseh ostalih trenerskih procesih ekip, razen vodenja državne
reprezentance na tekmovanjih.
Za preverjanje veljavnosti licenc je pristojen delegat CZS na tekmovanju.
Za licence se uporablja članske izkaznice CZS, iste kot za registracijo
tekmovalcev.
10. člen
Veljavnost licence A in B je dve (2) leti, licence C tri (3) leta, in sicer od 1.10.
tekočega leta do 30.09. naslednjega leta.
11. člen
Licence za vodenje curling moštev lahko dobijo samo trenerji, ki so člani CZS.
12. člen
Član trenerske organizacije CZS mora s podpisom ali potrdilom dokazati svojo
prisotnost na seminarju.
13. člen
Nosilci licenc morajo vsako ob potrditvi licence vplačati licenčno takso, katere
višino določi UO CZS.
Prosilci za licenco morajo predložiti tudi ustrezno dokumentacijo, s katero bodo
dokazali, da izpolnjujejo pogoje za dodelitev ustrezne licence.
Spisek licenciranih trenerjev objavi CZS vsako leto 1. oktobra na spletni strani
CZS in ga posreduje klubom.
14. člen
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CZS za udeležbo na mednarodnem curling seminarju članu izda pisno potrdilo,
kateri je podlaga za pridobitev licence.
15. člen
Licenco se lahko potrdi oz. podaljša v izjemnih primerih tudi kandidatu, ki iz
opravičenih razlogov ni izpolnil vseh v prejšnjem členu navedenih pogojev. O
tem odloča UO CZS na osnovi prošnje kandidata.
Končna določba
Pravilnik je bil sprejet dne 24.10.2012 na skupščini CZS in stopi v veljavo po
sprejemu.
V sezonah, dokler ni dokler ni dokončno speljan program usposabljanja za
vaditelje, instruktorje in trenerje, lahko sekretariat CZS podeli začasne licence
trenerjem ekip za posamezna tekmovanja.
Ljubljana 24.10.2012

Predsednik
Curling zveze Slovenije
David Stonič
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