
 
Na podlagi 19. člena in skladno z 8. točko 5. člena Statuta Slovenske zveze za praktično strelstvo je 
zbor članov SZPS 17. 3. 2013 sprejela  
 

PRAVILNIK O PODELJEVANJU LICENC 
INŠTRUKTORJEM IN STRELSKIM TRENERJEM IPSC 
V SLOVENSKI ZVEZI ZA PRAKTIČNO STRELSTVO 

 
 

1. člen 
(vsebina) 

 
Ta pravilnik ureja podeljevanje in vzdrževanje licence inštruktorja in trenerja (inštruktorjev praktičnega 
strelstva in trenerjev praktičnega strelstva) Slovenske zveze za praktično strelstvo (SZPS) ter MISSIA 
inštruktorjev in trenerjev.  

2. člen 
(splošne določbe) 

 
S sistemom licenc se določata licenci trenerjev in inštruktorjev Slovenske zveze za praktično strelstvo. 
Licenci sta, glede na zahtevnost in odgovornost pri opravljanju nalog inštruktorja in trenerja praktičnega 
strelstva, razvrščeni v dve stopnji: licenca inštruktorja praktičnega strelstva in licenca trenerja 
praktičnega streljanja. Licence MISSIA postanejo v SZPS veljavne, ko kandidat pridobi licence v skladu 
s tem pravilnikom. 
 

3. člen 
(Splošni pogoji) 

 
Oseba, ki želi pridobiti eno izmed licenc mora izpolnjevati naslednje splošne pogoje:  
- s pravnomočno odločbo ji ni prepovedano opravljanje nalog v športu;  
- aktivno obvlada slovenski jezik;  
- ima stalno bivališče v Republiki Sloveniji.  
 

4. člen 
(Inštruktor praktičnega strelstva) 

 
Licenco inštruktorja praktičnega strelstva pridobi oseba, ki poleg splošnih pogojev določenih v 3. členu 
izpolnjuje naslednje pogoje:  
- da se registrirano ukvarja z IPSC strelstvom vsaj 4 3 leta;  
- da je v tekmovalnem sistemu SZPS dosegla vsaj kategorijo B;  
- da ima vsaj pet uspešno dokončanih tekmovanj III. ali višje stopnje;  
- da je uspešno opravila licenčni seminar in izpit za inštruktorja praktičnega strelstva;  
- da njeno vedenje v javnosti ne pogojuje zadržkov v zvezi s pridobitvijo inštruktorske licence.  
 

5. člen 
(Trener praktičnega strelstva) 

 
Licenco trenerja praktičnega strelstva pridobi oseba, ki poleg splošnih pogojev določenih v 3. členu 
izpolnjuje naslednje pogoje:  
- da se registrirano ukvarja z IPSC strelstvom vsaj 8 6 let;  
- da je v tekmovalnem sistemu SZPS dosegla kategorijo A;  
- da ima vsaj deset uspešno dokončanih tekmovanj III. ali višje stopnje;  
- da pasivno obvlada angleški jezik;  
- da ima naziv inštruktorja praktičnega strelstva vsaj dve leti;  
- da je uspešno opravila licenčni seminar in izpit za trenerja praktičnega strelstva;  
- da njeno vedenje v javnosti ne pogojuje zadržkov v zvezi s pridobitvijo trenerske licence.  
 

6. člen 
(veljavnost in odvzem licenc) 

 



Licence inštruktorja ali trenerja praktičnega strelstva izdaja predsedstvo SZPS za obdobje enega leta. 
Licence se podaljšuje na letnih seminarjih SZPS za inštruktorje in trenerje. Predsedstvo vodi evidenco 
izdanih in veljavnih licenc. Licenca inštruktorja ali trenerja se lahko na podlagi predloga odvzame osebi, 
ki krši določila statuta, druge splošne akte ali sklepe organov SZPS. Licenco s sklepom odvzame organ, 
ki jo je izdal predsedstvo. Licenca se avtomatično odvzame, če se ugotovi, da je bila pridobljena na 
podlagi lažnih dokazil. Inštruktor ali trener se lahko zoper odločitev predsedstva pritoži v roku 8 dni, o 
pritožbi odloča zbor članov SZPS. 
 

7. člen 
(selektor) 

 
Selektor Slovenske zveze za praktično strelstvo mora imeti naziv inštruktorja praktičnega strelstva. 
Selektor lahko v skladu z določili 24. člena Statuta opravlja naloge glavnega trenerja.  
 

8. člen 
(vloge) 

 
Vloge za podelitev licenc z dokazili pošljejo tekmovalci ali strelska društva predsedstvu SZPS. 
Predsedstvo SZPS obvesti tekmovalca in društvo o izvedbi licenčnega seminarja.  
 

9. člen 
(licenčni seminarji) 

 
SZPS najmanj enkrat na leto organizira licenčni seminar za inštruktorja in trenerja praktičnega strelstva. 
Vsebino, obseg in preizkus znanja predpiše predsedstvo SZPS na predlog selektorja SZPS, zajemati 
pa mora naslednje vsebine:  
- zgodovina praktičnega strelstva;  
- kategorije in discipline v praktičnem strelstvu;  
- oprema in pripomočki;  
- strelski položaji;  
- tehnike merjenja in proženja;  
- tehnike streljanja v tarče; 
 
- streljanje v gibanju;  
- balistika;  
- osnovne metode treniranja;  
- suhi trening;  
- priprava na treninge in tekmovanja;  
- splošna in specifična fizična priprava;  
- psihična priprava;  
- metode poučevanja;  
- prikazi treningov, prog in vaj ter delavnica.  
 
Licenčni seminar za inštruktorje v trajanju najmanj 16 šolskih ur zajema osnove navedenih vsebin, 
licenčni seminar za trenerje v trajanju najmanj 32 šolskih ur zajema nadgradnjo osnovnega znanja s 
specifikami po posameznih vsebinah.  
 

10. člen 
(izvajalci prvega usposabljanja) 

 
Izvajalce prvih usposabljanj imenuje predsedstvo SZPS. Po uspešno izdelanem programu in izpeljanem 
prvem usposabljanju izvajalci pridobijo naziv Trener praktičnega strelstva.  
 

11. člen 
(priprava programov) 

 
Imenovani izvajalci skupaj s selektorjem SZPS in ob pomoči strokovnjakov s področja izvajanja 
trenerskih usposabljanj zberejo študijsko literaturo in pripravijo prva licenčna seminarja za inštruktorje 
in trenerje praktičnega strelstva. Študijski material in načrt seminarjev potrdi predsedstvo, ki določi tudi 
ceno seminarja.  



Predsedstvo SZPS pripravi vsebino, obseg in preizkus znanja v roku enega meseca po potrditvi 
študijskega materiala in načrta seminarja  
 

12. člen 
(veljavnost) 

 
Določila tega pravilnika pojasnjuje predsedstvo SZPS. Pravilnik stopi v veljavo po sprejemu na zboru 
članov zveze. 7. člen stopi v veljavo po izvedbi prvega licenčnega seminarja za trenerje.  
Sprejeto na zboru članov 17. 3. 2013, spremenjeno na zboru članov 1. 3. 2014, 22. 2. 2015 ter 15. 3. 
2020.  
 
                                                                                Boštjan Pavlič 
                      Predsednik SZPS 

 


