
 

 
 

 

Pravilnik Jadralne zveze Slovenije o licenciranju strokovnih delavcev 

  

1. Licenca velja eno koledarsko leto, torej do 31. 12. tekočega leta. 

 

2. Pogoji za pridobitev licence: 

a. Veljavno licenco JZS za delo v športu si lahko pridobi vsak, ki je uspešno opravil 

izobraževanje, ki jih JZS (jadranje, jadranje na deski in kajtanje) in si pridobil naziv 

1., 2. ali 3. stopnje usposobljenosti. 

b. Kandidat se mora udeležiti licenčnega seminarja, ki ga organizira JZS in uspešno 

opraviti končni teoretični in/ali praktični izpit, ki sledi licenčnemu seminarju. 

 

3. Izvedba licenčnega seminarja 

a. Licenčni seminar se izvede vsako leto. Razpis seminarja se objavi na spletnih 

stranih JZS. 

b. Termin in vsebino seminarja določi Komisija za izobraževanje in trenerje. 

c. Praviloma se seminar izvede v  mesecu decembru ali januarju. 

d. Udeležba – Strokovni delavci morajo biti prisotni na seminarju v odvisnosti od 

stopnje strokovnega naziva in sicer: 

i. Strokovni delavci 1. stopnje se morajo udeležiti vseh vsebin licenčnega 

seminarja 

ii. Strokovni delavci 2. stopnje se morajo udeležiti 2/3 vsebin licenčnega 

seminarja 

iii. Strokovni delavci 3. stopnje se morajo udeležiti 1/3 vsebin licenčnega 

seminarja 

e. Vsi udeleženci morajo opraviti predvideni teoretični/praktični izpit iz vsebin, ki so 

se jih udeležili. Na voljo imajo največ 3 opravljanja izpita, prvič takoj po izvedbi 

licenčnega seminarja. Za uspešno opravljen izpit je potrebnih zbrati najmanj 60% 

od vseh možnih točk. Naslednji termini popravnih izpitov so razpisani na spletni 

strani JZS. Strošek opravljanja popravnega izpita je objavljen v razpisu. 

 

4. V primeru, da se zaradi utemeljenih razlogov kandidat ne more udeležiti Licenčnega 

seminarja, lahko Komisija za izobraževanje in trenerje na njegovo prošnjo licenco potrdi 

tudi na podlagi udeležbe na, v naprej, s strani komisije za Izobraževanje in trenerje, 

odobrenem izobraževanju, ki ga kandidat opravi pri drugem izvajalcu izobraževanj. 

Kandidat mora v takšnem primeru poravnati JZS 50% cene licenčnega seminarja JZS. 

 

 

 

Komisija za izobraževanje in trenerje: 

Arman Koritnik                                                                                                 Ljubljana, 18.12.2015 

predsednik 


