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Na podlagi 22. člena statuta Golf zveze Slovenije je Predsedstvo Golf zveze Slovenije na 3. seji predsedstva dne
15. november 2013 sprejelo naslednji
PRAVILNIK O LICENCIRANJU STROKOVNIH DELAVCEV

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja področje licenciranja strokovnih delavcev v golfu na področju Republike Slovenije. Pravilnik
določa postopek in pogoje za izdajo ter podaljšanje licenc za vzgojno-izobraževalno ali strokovno-organizacijsko
delo v golfu.
Pravilnik temelji na:
- Zakonu o športu,
- Statutu Golf zveze Slovenije (v nadaljevanju GZS),
- ustreznih normativnih aktih Strokovnega sveta RS za šport,
- ustreznih normativnih aktih Olimpijskega komiteja Slovenije – združenja športnih zvez,
- ostalih normativnih aktih.
2. člen
Strokovni delavec v športu je tisti, ki opravlja v športu vzgojno-izobraževalno ali strokovno-organizacijsko delo
(v nadaljnjem besedilu strokovno delo) in mora imeti ustrezno strokovno izobrazbo oziroma ustrezno
usposobljenost.
3. člen
Veljavna licenca je pogoj za delo v golf klubih in selekcijah na področju Slovenije. Licenco mora imeti vsak
strokovni delavec, ki ima ustrezno stopnjo usposobljenosti za opravljanje strokovnega dela v golfu in aktivno
deluje na področju Slovenije. Licenco mora imeti za opravljanje sledečih del in nalog :
- načrtovanje, izvajanje in nadzor procesa vadbe golfa,
- vodenje tekmovalcev na tekmovanjih,
- sodelovanje pri usposabljanju strokovnih kadrov.
4. člen
Na podlagi potrdila o licenciranju (v nadaljevanju potrdila) izda licenco za opravljanje strokovnega dela
Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (v nadaljevanju OKS).
Kriterije za izdajo licenc iz prejšnjega odstavka pripravi OKS na predlog ustrezne nacionalne panožne športne
zveze. Na področju golfa je za to pristojna kot nacionalna športna panožna zveza GZS.
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II. PRIDOBITEV LICENCE
5. člen
Pogoji za izdajo licenc
Licenca je izdana strokovnim delavcem pod naslednjimi pogoji:
- da imajo ustrezno izobrazbo športne smeri ali ustrezno strokovno usposobljenost,
- da so aktivni člani osnovne športne organizacije, ki je član GZS,
- dokažejo svojo permanentno strokovno izpopolnjevanje.
6. člen
Nosilec programa licenciranja
Nosilec programa licenciranja za opravljanje strokovnega dela v golfu je GZS.
7. člen
Izvajalec programa licenciranja
Izvajalec programa licenciranja GZS je strokovni svet GZS (v nadaljevanju SS). SS opravlja v zvezi z licenciranjem
zlasti sledeče naloge:
− določa program in točke licenciranja,
− vodi evidenco zbranih točk, na podlagi katerih se izdajajo potrdila,
− vodi sezname strokovnih delavcev z licencami,
− izdaja potrdila,
− enkrat letno obvesti o izdanih potrdilih OKS in poda poročilo predsedstvu GZS,
− na pisno prošnjo upravičenega posameznika posreduje potrdilo na OKS za izdajo licence.
8. člen
Potrdilo o licenciranju
Kandidatu, ki je uspešno zaključil strokovno usposabljanje, se avtomatično izda potrdilo za prvo naslednje
obdobje. Strokovnemu delavcu, ki želi podaljšati veljavno licenco, se izda potrdilo, ko z aktivnostmi iz programa
usposabljanja, doseže določeno število točk.
Potrebno število točk:
Strokovni delavec I – vaditelj golfa v šolah: 5 točk
Strokovni delavec I – vaditelj golfa: 15 točk
Strokovni delavec II– učitelj golfa: 25 točk
Strokovni delavec III – trener golfa: 40 točk
Za izdajo potrdila za obnovitev licenc strokovnim delavcem, ki nimajo veljavnih licenc (prekinitev ne glede na
razlog), je potrebno v naslednjem obdobju zbrati dvojno število točk. Strokovnim delavcem, ki nimajo veljavne
licence več kot 5 zaporednih let, lahko SS predpiše dodatno izobraževanje za potrditev licence.
Z izdajo potrdila ter obvestitvijo OKS o izdanem potrdilu se vse točke brišejo, ne glede na morebitne presežne
točke.

9. člen
Točkovanje
Strokovni delavec lahko zbira točke na naslednje načine:
AKTIVNOST TOČKE:
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1. Seminarji:
Domači seminarji:
- poldnevni seminar (3 – 4 ur):4 do 7 točk,
- celodnevni seminar (5 – 10 ur): 8 do 12 točk
Seminarji tujina:
- poldnevni seminar (do 4 ure): 5 do 10 točk
- celodnevni seminar (od 5-10 ur): 10 do 15 točk
Točke so samo informativne. Vsak seminar bo imel določene točke glede na kvaliteto seminarja in
predavateljev.
2. Sodniški izpit:
- uspešno opravljen sodniški izpit GZS in licenca: 20 točk
3. Izdaja strokovne literature (knjiga, DVD, strokovni članek) – vsaj 3.000 besed. Obseg ni omejen. Končno
število točk je odvisno od kvalitete strokovne literature. (upošteva se maksimalno 30 točk letno):
- strokovna literature – od 5 točk
4. Objava avtoriziranega članka v strokovni reviji (do 1000 besed): od 5 točk (upošteva se lahko maksimalno 10
točk letno)
5. Rezultat dosežen na profesionalnih tekmah:
- Vaditelj golfa: +10/+12 udarcev čez PAR igrišča na dan 5 točk (maksimalno 10 točk letno)
- Učitelj golfa: +6/+8 udarcev čez PAR igrišča na dan 5 točk (maksimalno 15 točk letno)
- Trener golfa: +3/+5 udarcev čez PAR igrišča na dan 5 točk (maksimalno 20 točk letno)
Dodatna določila glede seminarskih aktivnosti:
- udeležba na seminarjih, ki jih organizira GZS se evidentira avtomatično. Pogoj za evidentiranje je, da je bil
strokovni delavec navzoč na celotnem seminarju.
- SS lahko razpiše tudi strokovni seminar, katerega organizator ni GZS (eventualno predavanja iz splošnih vsebin
v organizaciji Fakultete za šport ali drugih organizacij). V takem primeru za evidentiranje točk potrebno
dostaviti dokazilo o udeležbi.
- točke se lahko pridobijo tudi na strokovnih seminarjih izven Slovenije oz. na seminarjih, ki jih ne razpiše GZS.
Tak seminar je potrebno predhodno (najmanj 10 dni pred začetkom) najaviti SS. Prijava mora vsebovati
program in predavatelje. Seminar mora biti na zadovoljivem strokovnem nivoju, kar ocenjuje SS. V primeru
odobritve je za evidentiranje točk po seminarju potrebno dostaviti dokazilo o udeležbi.
Dodatna določila glede izdajanja strokovne literature in objave člankov:
- priznajo se strokovni prispevki s področja golfa ali s splošnega področja športne vadbe (fizična priprava,
psihološka priprava…).
- za evidentiranje točk je potrebno SS poslati kopijo članka s podatki kdaj in v kateri reviji je bil članek objavljen.
V primeru večjega števila soavtorjev se v tabeli navedene točke delijo enakomerno med vse soavtorje. O
upravičenosti vlog in dodelitvi točk odloča SS.
Strokovni delavci z aktivno udeležbo pri izvajanju strokovnega usposabljanja ali licenčnih seminarjev pridobijo
dvojno število točk.

10. člen
Obvezne vsebine in preverjanje znanje
Za doseganje oz. vzdrževanje ustreznega strokovnega nivoja lahko SS določi obvezne vsebine.
Če SS kot izvajalec licenciranja meni, da je pri določenih temah smiselno, izvede teoretično ali praktično
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preverjanje znanja, ki ga mora kandidat uspešno opraviti. V tem primeru je to pogoj, da se kandidatu priznajo
točke iz določene aktivnosti iz programa licenciranja.
11. člen
Pridobitev licence
Po uspešno opravljenem programu, ki je določen za pridobitev potrdila, se strokovnemu delavcu izda potrdilo,
na podlagi katerega lahko OKS izda licenco za določeno obdobje.
12. člen
Veljavnost licence
Licenca je izdana za obdobje od 1. januarja do 31. decembra, kar je tudi obdobje veljavnosti licence. V primeru,
da iz razloga na strani GZS do 31. decembra niso podani pogoji za podaljšanje licence, se veljavnost licenc
podaljša najmanj do roka, ko so pogoji podani. Obdobje podaljšanja veljavnosti določi SS.
Licenca velja za 2 leti za naziv Vaditelj golfa v šolah ter 1 leto za vse ostale strokovne nazive oz. do odvzema.

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo na način in pod pogoji, ki so navedeni v Statutu GZS in
Poslovniku o delu predsedstva GZS.
14. člen
Za razlago tega pravilnika in reševanje eventualnih pritožb je na prvi stopnji pristojna SS. Na drugi stopnji je za
razlago in reševanje pritožb pristojno predsedstvo GZS in na zadnji stopnji Skupščina GZS.

Ta pravilnik prične veljati s 1.11.2013.

Marijan Jurenec
Predsednik
V Ljubljani, 15.11.2012
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