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I. SPLOŠNE ODLOČBE 

1. člen 

(Vsebina pravilnika) 

 

Ta pravilnik določa uvrstitev strokovnih delavcev v sistem usposobljenega in izobraženega 

kadra, ki deluje pod okriljem Triatlonske zveze Slovenija (TZS), pogoje za pridobitev (in 

obnavljanje) licence strokovnih delavcev TZS ter postopke vpisa v register strokovnih 

delavcev TZS. Pravilnik podrobneje določa način vrednotenja predhodno pridobljenih 

kompetenc (izobraževanje in usposabljanje), delovna telesa in organe zveze, ki so 

odgovorni za izvajanje nadzora ter vodenja evidence v obliki registra. 

 

2. člen 

(Pomen izrazov) 

 

V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen: 

1. Razvid strokovnih delavcev je zbirka podatkov, ki jo upravlja ministrstvo, pristojno za 

šport, v skladu s petim odstavkom 51. člena in s prvim odstavkom 76. člena Zakona o 

športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg; v nadaljnjem besedilu: ZŠpo-1); 

2. Strokovni delavec 1: posameznik, ki je uspešno zaključil javnoveljavni program 

usposabljanja prve stopnje. 

3. Strokovni delavec 2: posameznik, ki je uspešno zaključil javnoveljavni program 

usposabljanja druge stopnje. 

 
 

II. LICENCA STROKOVNIH DELAVCEV TZS 
 

3. člen 

(Licenca strokovnih delavcev) 

 

Strokovni delavec na podlagi izpolnjevanja predhodno določenih zahtev TZS (4. člen) 

pridobi licenco strokovnih delavcev – Trenerska licenca TZS. 

 
4. člen 

(Plačilo licence) 
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Ceno letne licence vsako leto definira Upravni odbor TZS. Cena vključuje kotizacijo za letne 
licenčne seminarje, ki so objavljeni na začetku koledarskega leta. 
 

5. člen 

(Pogoji za pridobitev licence) 

 
Pogoji za pridobitev licence strokovnih delavcev TZS: 

• starost najmanj 18 let; 

• najmanj srednja poklicna izobrazba; 

• usposobljenost na področju triatlona, duatlona, akvatlona ali športna izobrazba;  

• pristopni obrazec (Obrazec za pridobitev letne licence strokovnih delavcev TZS, 

dostopen na spletni strani TZS); 

• potrdilo o vpisu v razvid strokovnih delavcev; 

• potrdilo o članstvu v enem izmed triatlonskih klubov, registriranih pri TZS; 

• potrdilo o plačilu letne licence strokovnih delavcev; 

• potrdilo o opravljenem e-izobraževanju Coach True, ki je prosto dostopno na 

platformi ADeL (povezava na spletni strani Slovenske antidoping organizacije 

SLOADO). 

 

6. člen 

(Uvrstitev stopnje usposobljenosti ali izobrazbe v hierarhični sistem) 

 
Pri uvrstitvi strokovnih delavcev v sistem licenciranja TZS je glavni kriterij specifično znanje 

o triatlonu (in izpeljankah: duatlon, akvatlon, itd.), ki je lahko pridobljeno v sklopu 

usposabljanja ali izobraževanja. 

 Pogoje za licenco TZS izpolnjujejo naslednji strokovni delavci: 

• strokovni delavci 1- športno treniranje - duatlon, triatlon, akvatlon;  

• strokovni delavci 2- športno treniranje - duatlon, triatlon, akvatlon; Kandidati 

morajo imeti eno leto športno pedagoških  izkušenj v triatlonskem klubu.  

• diplomanti 1. stopnje enega od javnoveljavnih študijskih programov, ki dajejo 

kompetence na področju športa (Pravilnik o merilih za določitev javnoveljavnih 

študijskih programov, ki dajejo kompetence za strokovno izobraženega delavca v 

športu- Uradni list RS, s1. 56/17; priloga 1). Kandidati morajo imeti opravljeno do-

usposabljanje iz specifičnih vsebin triatlona ali priložiti dokazilo o aktivnem 

delovanju (2 leti ali več) v enem izmed triatlonskih klubov, registriranih pri TZS.  
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• diplomanti 1. stopnje enega od javnoveljavnih študijskih programov, ki dajejo 

kompetence na področju športa (Pravilnik o merilih za določitev javnoveljavnih 

študijskih programov, ki dajejo kompetence za strokovno izobraženega delavca v 

športu- Uradni list RS, s1. 56/17; priloga 1). Kandidati so v sklopu izobraževanje 

usmerjali program Triatlon. 

• diplomanti 2. stopnje enega od javnoveljavnih študijskih programov, ki dajejo 

kompetence na področju športa (Pravilnik o merilih za določitev javnoveljavnih 

študijskih programov, ki dajejo kompetence za strokovno izobraženega delavca v 

športu- Uradni list RS, s1. 56/17; priloga 1). Kandidati morajo imeti opravljeno do-

usposabljanje iz specifičnih vsebin triatlona.  

• (bivši) vrhunski športnik, ki ima strokovno usposobljenost prve stopnje (strokovni 

delavec 1- triatlon, duatlon, akvatlon). 

 

V primeru izjeme, ko strokovnega delavca ni mogoče uvrstiti v eno izmed zgoraj naštetih 

skupin, Programsko strokovni svet TZS primer individualno obravnava v sodelovanju s 

koordinatorjem izobraževalnih programov TZS. 

 
7. člen 

(Obnavljanje licenc) 

 

Strokovni delavec mora licenco obnoviti vsako leto. TZS letno organizira licenčne seminarje, 

ki so organizirani na sledeč način:  

 

• Na letni ravni bodo organizirani seminarji enkrat mesečno, z izjemo julija in 

avgusta, ko seminarjev ne bo. 

• Prvi seminar v januarju in zadnji v decembru bosta obvezna.  

• Vsi preostali seminarji pa bodo ovrednoteni s po 2 kreditnima točkama (KT) na 

vsak seminar.  

• Za obnovitev trenerske licence TZS bo potrebno zbrati polovico od vseh možnih 

KT. 

Seminarji bodo zajemali naslednje vsebine:  

1. Področje boja za čist šport/ področje antidopinga; 

2. Novosti na področju tekmovalnih pravil; 

3. Različne vsebine, ki se jih glede na zanimanje in potrebe določi v sodelovanju z 

ostalimi strokovnimi delavci;  

4. Analiza pretekle sezone in pogled v novo sezono;  



 
Pravilnik o licencah in registru strokovnih delavcev TZS 

 
 

5 | S t r a n   T r i a t l o n s k a  z v e z a  S l o v e n i j e  

 

Poleg licenčnih seminarjev je za obnovitev licence potrebno na vsaki dve leti priložiti 

tudi:   

• potrdilo o opravljenem kratkem e-izobraževanju Coach True, ki je prosto 

dostopno na platformi ADeL (povezava na spletni strani Slovenske antidoping 

organizacije SLOADO)- potrdilo o opravljenem e-izobraževanju je veljavno dve 

leti; 

Strokovni delavec, ki ne opravi licenčnega seminarja, licenco strokovnega delavca izgubi 

do naslednjega opravljenega seminarja.  

 
8. člen 

(Potrdilo o licenci strokovnih delavcev TZS) 

 

Strokovni delavec, ki bo izpolnjeval zgoraj opisane pogoje, bo prejel trenersko licenčno 

izkaznico, ki bo veljala za tekoče koledarsko leto od 1. januarja do 31. decembra.  

 
 

III. VPIS V REGISTER STROKOVNIH DELAVCEV TZS 
 

9. člen 

(Pogoji za vpis) 

 
Vpis v register poteka avtomatično ob podelitvi licence strokovnih delavcev. Licenca TZS 

strokovnih delavcev (neodvisno od stopnje) je torej edini pogoj za vpis. Vpis je konec 

tekočega leta za naslednje koledarsko leto. 

 
10. člen 

(Posodabljanje) 

 
Register se posodablja enkrat letno ob zaključku koledarskega leta oziroma najkasneje do 

31. Decembra tekočega leta. 

 
11. člen 

(Uporaba podatkov) 

 
Podatki v registru so namenjeni vodenju statistike usposobljenega in izobraženega kadra 

TZS ter posredovanju aktualnih (s trenersko stroko povezanih) informacij. Aktualen 

register je javen. Objavljen je na spletni strani TZS. 
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IV. DELOVNA TELESA IN ORGANI ZVEZE, ODGOVORNI ZA LICENCE 
IN REGISTER STROKOVNIH DELAVCEV 

 
12. člen 

(Vodenje registra) 

 

Za vodenje registra, vpisovanje vanj ter razpolaganje s podatki je (s pooblastilom 

predsednika) odgovoren sekretar TZS. 

 
13. člen 

(Podeljevanje licenc, izvajanje licenčnih seminarjev) 

 

Za uvrstitev strokovnih delavcev v sistem, podeljevanje licenc in izvajanje licenčnih 

seminarjev sta odgovorna Programsko strokovni svet TZS in koordinator izobraževalnih 

programov TZS.  

Za fizično izdajanje licenčnih kartic, obveščanje klubov, zbiranje prijavne dokumentacije 

ter organizacijo licenčnih seminarjev je (s pooblastilom predsednika) odgovoren sekretar 

TZS.  


