PRAVILNIK O LICENCIRANJU STROKOVNIH DELAVCEV V ŠAHU
(na področju vzgojno izobraževalnega in trenerskega dela v šahu)
1. NOSILEC PROGRAMA LICENCIRANJA
Nosilec programa licenciranja za opravljanje vzgojno izobraževalnega in trenerskega dela v
šahu je Šahovska zveza Slovenije (v nadaljevanju ŠZS). ŠZS določa pogoje za pridobitev,
obnavljanje in odvzem licence.
2. PRIDOBITEV LICENCE
Licenco kandidat pridobi, ko uspešno konča program usposabljanja za naziv Strokovni
delavec 1, športno treniranje, šah - standardni, šah - pospešeni, šah - hitropotezni ali
Strokovni delavec 2, športno treniranje, šah - standardni, šah - pospešeni, šah - hitropotezni
(oz. ko pridobi ta naziv – npr. s priznanjem naziva).
3. IZDAJANJE POTRDIL O LICENCAH
Potrdila o licenci v skladu z Zakonom o športu izdaja Šahovska zveza Slovenije.
4. VELJAVNOST LICENCE
Veljavnost licence je od 1.1. do 31.12. na vsako sodo leto, oz. do odvzema. Licenco mora
imeti vsak strokovni delavec, ki ima ustrezno stopnjo usposobljenosti za opravljanje
strokovnega dela v šahu in aktivno deluje na področju Republike Slovenije.
5. OBNAVLJANJE LICENCE
Strokovni delavec obnovi licenco na licenčnem seminarju na 2 leti. Seminar se izvede v letu,
ko licenca poteče in sicer vsaj v dveh terminih. Licenco obnovi tudi strokovni delavec 2, ki je
predavatelj na licenčnem seminarju. Strokovni delavec 2, ki ima najvišji mednarodni
trenerski naziv - FIDE senior trener lahko licenco obnovi s pisno izjavo brez udeležbe na
licenčnem seminarju. Višino takse za obnavljanje licence določi UO ŠZS v ceniku. Plačana
mora biti pred obnavljanjem oz. potrjevanjem na licenčnem seminarju oz. pred obnovitvijo
na osnovi pisne izjave.
6. VODENJE SEZNAMA STROKOVNIH DELAVCEV
Seznam s potrjenimi licencami vodi tajništvo ŠZS.
7. SANKCIJE
Strokovnega delavca lahko organi ŠZS kaznujejo zaradi kršitev pravil ŠZS ali šahovske etike.
Predvidene so naslednje sankcije: opomin in odvzem licence. O sankcijah odloča Disciplinska
komisija kot prvostopenjski organ. Na odločitev Disciplinske komisije je možna pritožba na
upravni odbor ŠZS v roku enega meseca. Odločitev upravnega odbora ŠZS je dokončna.
PREHODNA DOLOČBA
Zaradi poenotenja evidenc so vse licence strokovnih delavcev, pridobljene/potrjene v letih
2019, 2020 in 2021 veljavne do 31.12.2022.
Sprejel Upravni odbor ŠZS, 12. 1. 2017 (dopolnjeno, 20. 12. 2017, 23. 7. 2019 in 23. 10.
2020).

