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1. NOSILEC IN IZVAJALEC PROGRAMA LICENCIRANJA
Nosilca programa licenciranja za opravljanje vzgojno izobraževalnega in
trenerskega dela v orientacijskem teku sta Orientacijska zveza Slovenije (OZS)
in Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani (UL FŠ).
Izvajalec programa licenciranja v OZS je Trenersko izobraževalna komisija (TIK)
po dogovoru in podpisu pogodbe z OZS se lahko izvedba prenese na zunanjega
pogodbenega izvajalca.
Izvršni odbor OZS na predlog TIK določa pogoje za pridobitev, potrditev,
obnavljanje in odvzem licence. TIK vodi sezname strokovnih delavcev in
evidenco zbranih točk, izdaja potrdila, posreduje potrebne podatke v aplikacije
pristojnega ministrstva.
2. PRIDOBITEV LICENCE
Licenco Vaditelj orientacijskega teka (stopnja usposobljenosti 1) kandidat
pridobi, ko uspešno konča program usposabljanja za strokovni naziv.
Licenco Trener orientacijskega teka 1 (stopnja usposobljenost 2) kandidat
pridobi, ko uspešno konča program usposabljanja za strokovni naziv.
Kandidatu za pridobitev licence se lahko priznajo določena znanja in
usposobljenosti, pridobljena v okviru drugega formalnega izobraževanja (vaditelji
orientacije PZS, specialisti orientacije pri ZTS, študenti in diplomanti UL FŠ…), ki
po vsebini in obsegu ustrezajo učnim vsebinam predmetov v programu
usposabljanja Vaditelj orientacijskega teka ali Trener orientacijskega teka 1. O
priznavanju znanj in sposobnosti odloča TIK na podlagi pisne vloge kandidata,
priloženih spričeval, potrdil in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno
znanje ter vsebino teh znanj.
3. IZDAJANJE POTRDIL O LICENCAH
Predlog za izdajo licenc in izdajo potrdil izvaja TIK po Pravilniku Olimpijskega
komiteja Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS), ki je pristojen za izdajo
licenc vseh stopenj. Izpis potrdila licenc vseh stopenj izvaja IO OZS.
Predlog za izdajo
usposabljanja.
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4. VELJAVNOST LICENCE
Licenca velja po pridobitvi 3 leta, vendar se licenca za vsako tekmovalno sezono
posebej aktivira.
Vsak trener ali vaditelj, ki aktivno deluje na področju R Slovenije mora imeti
ustrezno stopnjo usposobljenosti za opravljanje strokovnega dela v
orientacijskem teku glede na določila veljavnih programov usposabljanja.
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5. OBNAVLJANJE LICENCE
Naziva vaditelj in trener 1 se obnavljata najkasneje vsaka tri leta in veljata za
tekmovalno leto (od decembra do naslednjega novembra). Za ohranitev
veljavnosti mora imetnik v največ treh letih zbrati zadostno število točk. Točke se
zbirajo na sledeče načine:
- z udeležbo na seminarjih,
- z udeležbo na strokovnih srečanjih mednarodne orientacijske zveze (IOF)
in drugih strokovnih srečanjih, katere predstavnike izbere OZS,
- s strokovno – organizacijskim delom:
- z udeležbo na uradni tekmi OZS v orientacijskem teku
(tekmovalec, organizator – vodja tekmovanja),
- s pripravo prog na uradnih tekmovanjih OZS v orientacijskem
teku (traser, sodnik),
- z nastopanjem registriranih tekmovalcev v tekmovalnem sistemu OZS in
neregistriranih na šolskih tekmovanjih, ki trenirajo pod njegovim okriljem,
- z mentorstvom športnikom, ki se udeležujejo mednarodnih tekem in
prvenstev, pri katerih odločitev o nastopu tekmovalcev potrjuje tudi OZS,
- z objavo člankov s področja orientacijskega teka v strokovnih revijah,
- z izdajo strokovne literature s področja orientacijskega teka,
- z delom v TIK in z drugim strokovnih delom v OZS, ki prispeva k
nadgradnji pridobljenega strokovnega znanja,
- s predstavitvenimi predavanji o orientacijskem teku, vodenjem tečaja
orientacijskega teka, vodenjem vadbe ali vodenjem treningov v klubu ter
- z zagovorom seminarske naloge.
Za obnovitev licence vaditelj orientacijskega teka v treh letih zbrati 8 točk. Za
obnovitev mora imetnik licence trener orientacijskega teka 1 v treh letih zbrati
12 točk. Licenco se obnovi takoj v letu, ko zbere zadostno št. točk. Po obnovitvi
licence se vse točke brišejo, ne glede na morebitne presežne točke.
Strokovni delavec, ki v obdobju treh let ne zbere zadostnega števila točk, izgubi
licenco. Licenco lahko ponovno obnovi, ko zbere zadostno število točk.
Predlog veljavnih licenc na osnovi pregleda vlog in izpolnjevanja kriterijev
pripravi Trenersko izobraževalna komisija, veljavnost licenc pa potrdi Izvršni
odbor Orientacijske zveze Slovenije. Strokovna izobraževanja iz aktualnih tem v
obsegu najmanj 3 ure (licenčni seminar) pripravi in izvede izvajalec programa
licenciranja in Trenersko izobraževalna komisija OZS.
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Tabela 1: Točkovanje
1.

2.
3.
4.

OBLIKA AKTIVNOSTI
seminarji
- seminar/trenerski posvet (3 – 5 ur)
- celodnevni/dvodnevni seminar (do 10 ur)
- tri ali večdnevni seminar (nad 10 ur)
- udeležba na strokovnih srečanjih IOF in
drugih srečanjih, katere predstavnike
izbere OZS
- dodatne točke za aktivno udeležbo na
seminarju (predavatelj)
z udeležbo na uradnih
- na vsaj 3 v treh letih
tekmovanjih OZS
- na vsaj 5 v treh letih
priprava prog na uradnih
- na vsaj 1 v treh letih
tekmovanjih OZS
- na vsaj 3 v treh letih
nastopanje registriranih tekmovalcev v tekmovalnem
sistemu OZS in neregistriranih na šolskih tekmovanjih, ki
trenirajo pod njegovim okriljem

5.

mentorstvo športnikom, ki se udeležujejo prvenstev v
okviru reprezentanc ali ekip Slovenije, ki jih določi OZS

6.
7.
8.

objava članka v strokovni reviji
objava prevoda s komentarjem v strokovni reviji
izdaja strokovne literature
- skripta za interno uporabo
- klasificirana literatura
delo v TIK in OZS
- sodelovanje v projektih
TIK s področja
izobraževanja in
strokovnega dela
- sodelovanje pri pripravi
programov dela OZS
predstavitveno predavanje o orientacijskem teku,
vodenje tečaja orientacijskega teka, vodenjem vadbe ali
vodenje treningov v klubu 2x tedensko – za upoštevanje
teh točk je potrebno oddati letni program dela
pozitivno ocenjena seminarska naloga

9.

10.

11.

TOČKE
3
4
5
5
2
3
5
3
5
1 za vsaka
dva
tekmovalca,
največ 6
1 za vsakega
tekmovalca
OZS, 2 za
IOF, največ 6
4
2
6
8
4

2
vsaka
različna
aktivnost 3
5

6. VODENJE SEZNAMA VADITELJEV IN TRENERJEV TER EVIDENCA
ZBIRANJA TOČK
Seznam imetnikov s potrjenimi aktivnimi licencami vaditelj in trener 1 in
evidenco zbranih točk vodi TIK na osnovi posredovanja dokazil vsakega
posameznega strokovnega delavca. TIK ni odgovorna za zbiranje podatkov in
obveščanje strokovnih delavcev o poteku licence. Seznam je objavljen na
spletnih straneh OZS.
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7. SANKCIJE
Strokovnega delavca lahko IO OZS na predlog disciplinske komisije kaznuje oz.
poda predlog na OKS za odvzem licence, če hudo krši pravila OZS ali etiko
orientacijskega teka oz. če krši kazenski zakonik RS. Kazni so predvidene v
sledečih primerih:
- Nekulturno oz. žaljivo vedenje na tekmovanjih. Strokovnega delavca
disciplinska komisija na osnovi poročila sodnika povabi na zagovor, po
katerem lahko izreče opomin v primeru lažjih kršitev, suspenz (prepoved
opravljanja strokovnega dela) za dobo do šestih mesecev. Ob ponovni ali
težji kršitvi lahko IO OZS poda predlog na OKS za odvzem licence za dobo
do dveh let v primeru hudih in ponavljajočih se kršitev pravil in etike
orientacijskega teka. Pri odvzemu licence lahko po preteku kazni strokovni
delavec spet začne z zbiranjem točk za pridobitev licence.
- Pravnomočna obsodba za kaznivo dejanje, zaradi katerega je vprašljiva
njegova primernost za opravljanje trenerskega dela (spolni napad na
otroka, nasilniško obnašanje). Za strokovnega delavca lahko IO OZS na
osnovi pravnomočne obsodbe poda predlog na OKS za odvzem licence.
Strokovni delavec lahko na podlagi zbranih točk licenco ponovno pridobi po
izbrisu kazenske evidence.
- Dokazana vpletenost v zlorabo dopinga (še posebno v primeru mladoletnih
oseb). Za strokovnega delavca lahko IO OZS poda predlog na OKS za
odvzem licence za dobo vsaj dveh let, po preteku te dobe lahko strokovni
delavec ponovno začne s pridobivanjem točk za pridobitev licence. Ob
ponovni zlorabi dopinga je lahko odvzem licence dokončen.
O predlogu sankcij odloča disciplinska komisija. Na odločitev je možna pritožba
na izvršni odbor OZS. Izvršni odbor OZS odloča najkasneje v roku enega meseca
od obvestila o sankciji (velja ZUP). Odločitev Izvršnega odbora je dokončna.
8. VELJAVNOST PRAVILNIKA
Pravilnik o licenciranju strokovnih delavcev v Orientacijskem teku je bil sprejet
na seji IO OZS, dne 20.12.2011.
Pravilnik upošteva sprejeti PRAVILNIK O LICENCIRANJU STROKOVNIH DELAVCEV
V ŠPORTU, ki ga je potrdil IO OKS na 1. seji dne, 15.12.2010.
Za tolmačenje pravilnika je pristojna TIK. Pravilnik je veljaven z dnem potrditve
na IO OZS in velja do preklica.

predsednik Orientacijske zveze Slovenije:
Vladimir Sedej

