
PRAVILNIK O LICENCIRANJU KOŠARKARSKIH TRENERJEV V SLOVENIJI 
 
 
 
Splošne določbe 

1. člen 

Združenje košarkarskih trenerjev Slovenije (v nadaljevanju ZKTS) na podlagi 2. odstavka 31. člena 
Zakona o športu pripravi predlog kriterijev za izdajo licenc za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela 
v košarki in podeljuje ter izdaja trenerske licence/kartone za treniranje in vodenje vseh košarkarskih 
ekip v Sloveniji. Vrsta trenerske licence je odvisna od strokovnih kvalifikacij in drugih pogojev, ki so 
navedeni v tem pravilniku. 

2. člen 

Trenerske licence/kartone za vodenje košarkarskih ekip lahko dobijo samo trenerji, ki so člani ZKTS. 
 

Vrste trenerskih licenc in pogoji za pridobitev le-teh 

3. člen 

Trenerske licence so lahko A, B in C ter A2 in A3 za vodje mlajših starostnih kategorij klubov, A4 za 
vodje pionirskih pogonov in FIBA licenca (glej prehodne določbe - 22. člen). 

Trener, nosilec A (usposobljenost Trener I. razreda ali strokovna izobrazba) trenerske licence, lahko 
vodi vse starostne kategorije ekip vseh rangov, z izjemo U15, U13, U11 in U9 za katere mora opraviti 
še zahteve iz 14. člena tega pravilnika. 

Trener, nosilec B (usposobljenost Trener, Trener I. razreda ali strokovna izobrazba) trenerske 
licence, lahko vodi 3. in 4. SKL člani ter 2. SKL članice in vse mlajše kategorije ekip, z izjemo U15, 
U13, U11 in U9 za katere mora opraviti še zahteve iz 14. člena tega pravilnika. 

Trener, nosilec C (usposobljenost Trener mladih, Trener, Trener I. razreda ali strokovna 
izobrazba) trenerske licence lahko vodi vse ekipe v starostnih kategorijah od U9 do U15. 

4. člen  

Vse trenerske licence/kartone podeljuje na 1. stopnji Svet trenerjev ZKTS.  Izdajo trenerskih kartonov 
pa ureja Komisija za izdajo trenerskih kartonov,  ki deluje v okviru Sveta trenerjev ZKTS.  
Člane Komisije predlaga predsednik Sveta trenerjev. Na 2. stopnji o izdaji trenerskih licenc/kartonov 
odloča Izvršni odbor ZKTS. 
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5. člen  

A trenersko licenco dobi kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 

Stopnja strokovne izobrazbe ali usposobljenosti: 

• univerzitetni študij, prva stopnja, program športno treniranje – košarka, 
• univerzitetni študij, prva ali druga stopnja, program športna vzgoja in kineziologija: izbirni 

predmet Košarka 12 KT 
• univerzitetni študij (profesor športne vzgoje): smer športno treniranje - košarka,  
• visokošolski študij (diplomirani trener košarke), 
• višješolski študij (višji trener košarke),  
• Trener I. razreda, ki je izpolnil vsaj dve od aktivnosti navedenih v 6. členu tega pravilnika, 

in  

Izkušnje (vsaj ena od naštetih): 

• najmanj petletni trenerski staž v članski ali mladinski kategoriji,  
• če je odigral najmanj 20 tekem na uradnih tekmovanjih za katerokoli slovensko državno 

reprezentanco,  
• če je dosegel s svojim moštvom eno izmed prvih treh mest v najvišji mladinski kategoriji,  
• če je bil glavni trener katerekoli državne reprezentance mlajših kategorij. 

6. člen 

A trenerska licenca velja eno leto, zato jo mora trener vsako leto potrditi. V tem času mora 
nosilec A trenerske licence biti prisoten na košarkarskih licenčnih  seminarjih,  ki so v letnem programu 
licenčnih seminarjev ZKTS predvideni kot pogoj za pridobitev ali obnovitev A trenerske licence za 
tekmovanje ekipe, ki jo trenira in opraviti še eno oz. dve (Trener I. razreda) izmed naštetih aktivnosti: 

• predava na domačem (ZKTS), mednarodnem trenerskem seminarju, trenerskem 
usposabljanju ali izobraževanju,  

• objavi strokovni članek ali drugo strokovno publikacijo, 
• aktivno sodeluje na košarkarskem taboru KZS,  
• aktivno sodeluje v organih KZS ali FIBA Europe ali FIBA ali ZKTS, 
• aktivno sodeluje v programih slovenskih košarkarskih reprezentanc ali Nacionalnem programu 

KZS,  
• prevede strokovni članek za objavo na spletnih straneh ZKTS, 
• je mentor enemu od mlajših trenerjev (izjava in poročilo o mentorstvu).  

7. člen 

Trener, nosilec A trenerske licence, lahko vodi vse kategorije ekip, z izjemo U15, U13, U11 in U9 za 
katere mora opraviti še zahteve iz 14. člena. 
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8. člen 

Začasna A trenerska licenca se lahko izda večkrat v naslednjih primerih: 

• Prvič jo lahko dobi trener z B trenersko licenco za preteklo leto, ki je prevzel treniranje ekipe v 
1. SKL članov/članic oz. 2. SKL članov in je opravil obveznosti iz 6. člena tega pravilnika. 

• Večkrat jo lahko dobi trener z B trenersko licenco, ki je redno vpisan na ustrezen študij za 
trenerja košarke in vodi ekipo v 1. SKL članov/članic oz. 2. SKL članov in je izpolnil obveznosti 
iz 6. člena tega pravilnika. 

Začasna A trenerska licenca velja eno leto, zato jo mora trener vsako leto potrditi. 
V tem času mora nosilec začasne A trenerske licence biti prisoten na košarkarskih 
licenčnih  seminarjih,  ki so v letnem programu licenčnih seminarjev ZKTS predvideni kot pogoj za 
pridobitev ali obnovitev A-članske trenerske licence in opraviti dve izmed aktivnosti navedenih v 6. členu 
tega pravilnika. 

9. člen 

B trenersko licenco dobi kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 

Stopnja strokovne izobrazbe ali usposobljenosti: 

• univerzitetni študij, prva stopnja, program športno treniranje – košarka, 
• univerzitetni študij, prva ali druga stopnja, program športna vzgoja in kineziologija: izbirni 

predmet Košarka 12 KT 
• univerzitetni študij (profesor športne vzgoje): smer športno treniranje - košarka,  
• visokošolski študij (diplomirani trener košarke), 
• višješolski študij (višji trener košarke),  
• Trener I. razreda, ki je izpolnil vsaj eno od aktivnosti navedenih v 6. ali 10. členu tega 

pravilnika, 
• Trener, ki je izpolnil vsaj eno od aktivnosti navedenih v 10. členu tega pravilnika in  

 Izkušnje (vsaj ena od naštetih): 

• najmanj triletni trenerski staž,  
• igralski staž v katerikoli državni reprezentanci (najmanj 10 tekem na uradnih tekmovanjih) oz. 

z ekipo 1. SKL ali višje, tekmovanja članov/članic (najmanj 50 prvenstvenih tekem), 
• če je bil glavni trener ali vsaj dve leti prvi pomočnik katerekoli državne reprezentance mlajših 

kategorij. 

10. člen 

B trenerska licenca velja eno leto, zato jo mora trener vsako leto potrditi. V tem času mora nosilec B 
trenerske licence  biti prisoten na košarkarskih licenčnih  seminarjih,  ki so v letnem programu licenčnih 
seminarjev ZKTS predvideni kot pogoj za pridobitev ali obnovitev B trenerske licence za tekmovanje 
ekipe, ki jo trenira.  
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Obvezno je, da nosilec B trenerske licence opravi še eno izmed naštetih aktivnosti: 

• aktivno sodeluje na košarkarskem taboru KZS ali v Nacionalnih programih KZS ali aktivno 
sodeluje v programih slovenskih košarkarskih reprezentanc,  

• aktivno sodeluje v akcijah ZKTS, 
• objavi strokovni članek na spletnih straneh ZKTS, 
• prevede strokovni članek iz tuje strokovne literature in ga objaviti na spletnih straneh, 
• opravlja tečaj za naziv Trener I. razreda (ne več kot eno leto),  
• ima v svoji ekipi vsaj enega aktivnega reprezentanta katerekoli reprezentance Slovenije. 

11. člen  

Trener, nosilec B trenerske licence lahko vodi 3. in 4. SKL člani ter 2. SKL članice in vse mlajše 
kategorije ekip, z izjemo U15, U13, U11 in U9 za katere mora opraviti še zahteve iz 14. člena. 

12. člen 

Začasna B trenerska licenca se lahko izda največ dvakrat. 

• Prvič jo lahko dobi absolvent univerzitetnega študija ustrezne smeri: košarka ali absolvent 
trenerskega usposabljanja za naziv Trener, ki je prevzel treniranje ekipe U17, U19 ali članske 
ekipe obeh spolov in je opravil obveznosti iz 10. člena tega pravilnika. 

• Drugič jo lahko dobi isti trener, ki še naprej trenira  ekipo U17, U19  ali člansko ekipo obeh 
spolov (do drugega ranga tekmovanja članov/članic) in je izpolnil pogoje iz točke 9. člena ter 
obveznosti iz 10. člena tega pravilnika. 

13. člen 

C trenersko licenco dobi kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 

Stopnja strokovne izobrazbe ali usposobljenosti: 

• univerzitetni študij, prva stopnja, program športno treniranje – košarka, 
• univerzitetni študij, prva ali druga stopnja, program športna vzgoja in kineziologija: izbirni 

predmet Košarka 12 KT 
• univerzitetni študij (profesor športne vzgoje): smer športno treniranje - košarka,  
• visokošolski študij (diplomirani trener košarke), 
• višješolski študij (višji trener košarke),  
• Trener I. razreda,  
• Trener, ki je izpolnil vsaj eno od aktivnosti navedenih v 10. ali 14. členu tega pravilnika,  
• Trener mladih, ki je izpolnil vsaj eno od aktivnosti navedenih v 14. členu tega pravilnika in  
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 Izkušnje:  

• najmanj štiriletni igralski staž in uspešno opravljeno prakso v programu mentorstva (velja 
za vse kandidate, ki so pridobili naziv Trener mladih po letu 2015 - obrazec 
»zkts_izjava_o_mentorstvu«) ali 

• opravljeno 1 leto dela, kot stažist, v klubu ali katerikoli slovenski reprezentanci in uspešno 
opravljeno prakso v programu mentorstva - obrazec »zkts_izjava_o_mentorstvu« 

14. člen 

C licenca velja eno leto, zato jo mora trener vsako leto potrditi. V tem času mora nosilec C trenerske 
licence biti prisoten na košarkarskih licenčnih  seminarjih,  ki so v letnem programu licenčnih seminarjev 
ZKTS predvideni kot pogoj za pridobitev ali obnovitev C trenerske licence za tekmovanje ekipe, ki jo 
trenira in opraviti eno izmed naštetih nalog: 

• aktivno sodeluje na košarkarskem taboru KZS ali v Nacionalnih programih KZS ali aktivno 
sodeluje v programih slovenskih košarkarskih reprezentanc,  

• aktivno sodelovati v akcijah ZKTS ali Komisije za košarko mladih pri KZS,  
• aktivno sodelovati v programu regijskega selekcioniranja, 
• voditi ekipo v programu Košarkarski Superšolar.  

15. člen 

Trener, ki nima usposobljenosti vsaj Trener mladih, ne more dobiti licence.  

16. člen 

Trener, nosilec C trenerske licence lahko vodi ekipe starostnih kategorij od U9 do U15.  
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17. člen  

Tuj državljan – trener, lahko dobi A, A2, A3 ali B trenersko licenco, če: 

• izpolnjuje pogoje za delo v naši državi, 
• ima ustrezno strokovno izobrazbo, 
• izpolnjuje pogoje, glede na licenco za katero zaprosi, iz 6. ali 10. ali 22. člena tega pravilnika, 
• je vodil člansko ali mladinsko (U18 ali U19) državno reprezentanco na EP, SP ali OI ali, 
• če je s člansko ali mladinsko (U18 ali U19) ekipo osvojil enega od prvih treh mest v najvišjem 

tekmovanju drugih držav,v kolikor vodi ekipe U19 ali mlajše ali zaprosi za A2 ali A3 licenco, 
mora izkazati znanje slovenskega jezika na srednji ravni z javno veljavno listino.  

 

 

18. člen 

Pomočniki trenerjev imajo lahko za eno stopnjo nižjo licenco kot glavni trenerji.  Pomočniki 
trenerjev nimajo pravice samostojno voditi ekipe na tekmi razen v izjemnih primerih (npr.: če je glavni 
trener na tekmi izključen), vendar ne več, kot na eni tekmi.  

19. člen 

V obdobju, ko je trener zaposlen v enem klubu, ne more delati tudi v drugem klubu oz. voditi ekip iz 
VEČ klubov.  Morebitne izjeme, na podlagi pravočasne vloge, rešuje IO ZKTS. 

20. člen 

Nosilci trenerskih licenc morajo vsako leto pri potrditvi trenerske licence vplačati Združenju košarkarskih 
trenerjev Slovenije članarino in licenčno takso. Obe določa vsako leto IO ZKTS. 

Prosilci za trenersko licenco morajo predložiti tudi ustrezno dokumentacijo, s katero bodo dokazali, da 
izpolnjujejo pogoje za dodelitev ustrezne trenerske licence. 

21. člen  

Klub katerega trener vodi ekipo brez ustrezne trenerske licence, bo kaznovan s strani vodstva 
tekmovanja SKL-slovenskih košarkarskih lig. O obliki in višini kazni odločata  IO ZKTS  in vodstvo 
tekmovanja SKL. 
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Prehodne in končne določbe 

22. člen 

Trenersko licenco A2 za vodje mlajših starostnih kategorij klubov katerih članske ekipe 
nastopajo v 1. SKL dobi kandidat, ki izpolnjuje 
naslednje pogoje iz točke a) in iz točke b): 

a) Stopnja strokovne izobrazbe ali usposobljenosti: 

• univerzitetni študij, prva stopnja, program športno treniranje – košarka, 
• univerzitetni študij, prva ali druga stopnja, program športna vzgoja in kineziologija: izbirni 

predmet Košarka 12 KT 
• univerzitetni študij (profesor športne vzgoje): smer športno treniranje - košarka,  
• visokošolski študij (diplomirani trener košarke), 
• višješolski študij (višji trener košarke),  
• trener I. razreda  
• diplomant FIBA Europe Coaching Certificate (v nadaljevanju FECC). 

b) Izkušnje (vsaj ena od naštetih): 

• najmanj petletni trenerski staž v članski ali kategoriji U19,  
• če je odigral najmanj 20 tekem na uradnih tekmovanjih za katerokoli slovensko državno 

reprezentanco,  
• če je dosegel s svojo ekipo eno izmed prvih treh mest v U17, U19 ali članski kategoriji,  
• če je bil glavni trener katerekoli slovenske reprezentance,  
• če je bil najmanj dve leti pomočnik v katerikoli slovenski reprezentanci na uradnih 

tekmovanjih. 

Trenerska licenca A2 za vodje mlajših starostnih kategorij klubov velja eno leto, zato jo mora 
trener vsako leto potrditi. V tem času mora nosilec trenerske licence A2  biti prisoten  na košarkarskih 
licenčnih seminarjih, ki so v letnem programu licenčnih seminarjev ZKTS predvideni kot pogoj za 
pridobitev A in B trenerske licence, seminarjih, ki so predvideni za vodje mlajših starostnih kategorij 
in mora aktivno sodelovati na posvetih vodij mlajših starostnih kategorij klubov, ki jih organizira ZKTS 
in/ali Strokovni svet KZS. 

Vodja mlajših starostnih kategorij mora za izdajo licence poleg zgoraj naštetega opraviti še naslednje 
naloge:  

• do 10. septembra sezone za katero se licenca izdaja, oddati letni plan dela na predvidenem 
obrazcu (ZKTS – letni plan dela vodje mlajših kategorij), 

• v kolikor je pozvan, mora uspešno opraviti predstavitev letnega plana dela in pogojev za delo 
(termini, trenerji …) pred Komisijo za izdajo trenerskih kartonov ZKTS,  

• oddati podroben življenjepis iz katerega so razvidne delovne izkušnje in igralci s katerimi je 
delal in so oz. nastopajo za katerokoli slovensko reprezentanco, 

• je mentor enemu od mlajših trenerjev (izjava in poročilo o mentorstvu).  
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• v kolikor je pozvan s strani KZS ali ZKTS sodelovati v enem od naštetih projektov KZS: 
o Program reprezentanc, 
o Tabor KZS, 
o Nacionalni program. 

V skladu s Pravilnikom o licenciranju klubov mora vodja mlajših starostnih kategorij organizirati delo z 
mlajšimi kategorijami igralcev, usmerjati in nadzorovati delo trenerjev mlajših ekip, izvajati temeljno 
usposabljanje in stažiranje mladih trenerjev v klubu, sodelovati pri iskanju mladih igralcev, voditi 
posamične treninge z mladimi igralci in lahko trenira ekipo  U19  in/ali  U17. 
Trenerska licenca A2 za vodje mlajših starostnih kategorij klubov je lahko začasna, v kolikor bo trener, 
v sezoni za katero se izdaja, izpolnil manjkajoči pogoj iz točke b) oz. se pisno obveže, da bo najkasneje 
do 31. marca tekoče sezone izpolnil manjkajoči pogoj iz točke a). V kolikor trenerju manjkata tako 
pogoj iz točke a), kot točke b) se mu začasna licenca ne more izdati.  

Trenersko licenco A3 za vodje mlajših starostnih kategorij klubov katerih članske ekipe 
nastopajo v 2. SKL in nižjih ligah, dobi kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje iz točke a)  in  iz 
točke b): 

a) Stopnja strokovne izobrazbe ali usposobljenosti: 

• univerzitetni študij, prva stopnja, program športno treniranje – košarka, 
• univerzitetni študij, prva ali druga stopnja, program športna vzgoja in kineziologija: izbirni 

predmet Košarka 12 KT 
• univerzitetni študij (profesor športne vzgoje): smer športno treniranje - košarka,  
• visokošolski študij (diplomirani trener košarke), 
• višješolski študij (višji trener košarke),  
• trener I. razreda, 
• trener,  
• diplomant FIBA Europe Coaching Certificate (v nadaljevanju FECC). 

 

b) Izkušnje (vsaj ena od naštetih): 

• najmanj petletni trenerski staž v članski ali kategoriji U19,  
• če je odigral najmanj 20 tekem na uradnih tekmovanjih za katerokoli slovensko državno 

reprezentanco,  
• če je dosegel s svojo ekipo eno izmed prvih treh mest v U17, U19 ali članski kategoriji,  
• če je bil glavni trener katerekoli slovenske reprezentance,  
• če je bil najmanj dve leti pomočnik v katerikoli slovenski reprezentanci na uradnih 

tekmovanjih. 

Trenerska licenca A3 za vodje mlajših starostnih kategorij klubov velja eno leto, zato jo mora 
trener vsako leto potrditi. V tem času mora nosilec trenerske licence A3  biti prisoten  na košarkarskih 
licenčnih seminarjih, ki so v letnem programu licenčnih seminarjev ZKTS predvideni kot pogoj za 
pridobitev A ali B trenerske licence, seminarjih, ki so predvideni za vodje mlajših starostnih kategorij in 
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mora aktivno sodelovati na posvetih vodij mlajših starostnih kategorij klubov, ki jih organizira ZKTS in/ali 
Strokovni svet KZS. 

Vodja mlajših starostnih kategorij mora za izdajo licence poleg zgoraj naštetega opraviti še naslednje 
naloge:  

• do 10. septembra, sezone za katero se licenca izdaja, oddati letni plan dela na predvidenem 
obrazcu (ZKTS – letni plan dela vodje mlajših kategorij), 

• v kolikor je pozvan, mora uspešno opraviti predstavitev letnega plana dela in pogojev za delo 
(termini, trenerji …) pred Komisijo za izdajo trenerskih kartonov ZKTS,  

• oddati podroben življenjepis iz katerega so razvidne delovne izkušnje in igralci s katerimi je 
delal in so oz. nastopajo za katerokoli slovensko reprezentanco, 

• v kolikor je pozvan s strani KZS ali ZKTS sodelovati v enem od naštetih projektov KZS: 
o Program reprezentanc, 
o Tabor KZS, 
o Nacionalni program.  

V skladu s Pravilnikom o licenciranju klubov mora vodja mlajših starostnih kategorij organizirati delo z 
mlajšimi kategorijami igralcev, usmerjati in nadzorovati delo trenerjev mlajših ekip, izvajati temeljno 
usposabljanje in stažiranje mladih trenerjev v klubu, sodelovati pri iskanju mladih igralcev, voditi 
posamične treninge z mladimi igralci in lahko trenira ekipo  U19  in/ali  U17 in/ali U15. 
Trenerska licenca A3 za vodje mlajših starostnih kategorij klubov je lahko začasna, v kolikor bo trener, 
v sezoni za katero se izdaja, izpolnil manjkajoči pogoj iz točke b) oz. se pisno obveže, da bo najkasneje 
do 31. marca tekoče sezone izpolnil manjkajoči pogoj iz točke a). V kolikor trenerju manjkata tako pogoj 
iz točke a), kot točke b) se mu začasna licenca ne more izdati.  
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Trenersko licenco A4 za vodje kategorij U15 in mlajši dobi kandidat, ki izpolnjuje 
naslednje pogoje iz točke a)  in  iz točke b): 

a) Stopnja strokovne izobrazbe ali usposobljenosti: 

• univerzitetni študij, prva stopnja, program športno treniranje – košarka, 
• univerzitetni študij, prva ali druga stopnja, program športna vzgoja in kineziologija: izbirni 

predmet Košarka 12 KT 
• univerzitetni študij (profesor športne vzgoje): smer športno treniranje - košarka,  
• visokošolski študij (diplomirani trener košarke), 
• višješolski študij (višji trener košarke),  
• trener I. razreda 
• trener  
• diplomant FIBA Europe Coaching Certificate (v nadaljevanju FECC). 

b) Izkušnje (vsaj ena od naštetih):     

• najmanj petletni trenerski staž v članski ali kategoriji U15, ali 
• če je odigral najmanj 20 tekem na uradnih tekmovanjih v kategoriji U17, U19 ali 

v članski državni reprezentanci,  ali 
• če je dosegel s svojo ekipo eno izmed prvih treh mest v najvišji  U19, U17 ali U15 kategoriji, 

ali 
• če je bil glavni trener slovenske reprezentance, ali 
• če je bil najmanj dve leti zaporedoma pomočnik v slovenski reprezentanci na uradnih 

tekmovanjih. 

Trenerska licenca A4 za vodje pionirskih kategorij velja eno leto, zato jo mora trener vsako leto 
potrditi. V tem času mora nosilec trenerske licence A4 biti prisoten  na košarkarskih licenčnih 
seminarjih, ki so v letnem programu licenčnih seminarjev ZKTS predvideni kot pogoj za pridobitev C 
trenerske licence, seminarjih, ki so predvideni za vodje mlajših starostnih kategorij in mora aktivno 
sodelovati na posvetih vodij mlajših starostnih kategorij klubov, ki jih organizira ZKTS in/ali Strokovni 
svet KZS. 

Vodja pionirskih kategorij mora za izdajo licence poleg zgoraj naštetega opraviti še naslednje naloge:  

• oddati podroben življenjepis iz katerega so razvidne delovne izkušnje in igralci s katerimi je 
delal in so oz. nastopajo za katerokoli slovensko reprezentanco, 

• do 10. septembra, sezone za katero se licenca izdaja, oddati izpolnjen obrazec »ZKTS – vodje 
pionirskih pogonov«, 

• v kolikor je pozvan, mora uspešno opraviti predstavitev letnega plana dela in pogojev za delo 
(termini, trenerji …) pred Komisijo za izdajo trenerskih kartonov ZKTS,  
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• v kolikor je pozvan s strani KZS ali ZKTS sodelovati v enem od naštetih projektov KZS: 
o Program reprezentanc, 
o Tabor KZS, 
o Nacionalni program, 
o Regijsko selekcioniranje.  

Trenerska licenca A4 za vodje pionirskih kategorij klubov je lahko začasna, v kolikor bo trener, v sezoni 
za katero se izdaja izpolnil manjkajoči pogoj iz točke b) oz. se pisno obveže, da bo najkasneje do 31. 
marca tekoče sezone izpolnil manjkajoči pogoj iz točke a). V kolikor trenerju manjkata tako pogoj iz 
točke a), kot točke b) se mu začasna licenca ne more izdati.   

FIBA trenerska licenca se odobri vsem, ki so del strokovnega štaba katerekoli slovenske 
reprezentance in tistim, ki izpolnjujejo vse pogoje za pridobitev A licence ter odhajajo na delo tujino. 
Poleg tega pa mora opraviti vsaj dve nalogi iz 6. točke tega pravilnika.   

FIBA trenerska licenca se izda na podlagi ustrezno izpolnjene dokumentacije, plačane takse in s strani 
IO ZKTS odobrene prošnje izdajo.  
 

23. člen  

ZKTS vsako leto pripravi letni program in termine košarkarskih licenčnih seminarjev, na katerih morajo 
biti trenerji prisotni. 

Trenerju se prizna kot en opravljen licenčni seminar (članski ali seminar za kategorijo U19 in U17), če 
trener: 

• aktivno sodeluje na košarkarskem taboru KZS, ali 
• je glavni trener ali pomočnik trenerja slovenske reprezentance, ali 
• v istem letu sodeluje in opravlja usposabljanje FECC. 

Seminarji veljajo kot pogoj za pridobitev ali obnovitev trenerske licence/kartona  s tem, da je udeležba 
na vsaj enem seminarju, ki ga organizira ZKTS letno, obvezna. 

24. člen 

Trenerske kartone na ime ekipe in trenerja se izdaja za kategorije  ČLANI/-ICE,  U19 in U17, U15, 
U13, U11 in U9. 

Za vodenje članske ekipe 4. moške SKL kot pogoj zadostuje veljavno potrjena trenerjeva članska 
izkaznica ZKTS, na podlagi vloženega zahtevka pa bo izdan tudi poseben članski trenerski karton, s 
katerim pa trener ne more voditi tudi ekip mlajših starostnih kategorij.  

Kontrolo trenerskih kartonov in po potrebi tudi trenerjeve izkaznice ZKTS na tekmah SKL opravljajo 
tehnični komisarji oz. prvi sodniki, ki o kršitvah  poročajo ustreznemu vodstvu tekmovanj SKL, ki  bo 
kršiteljem izreklo kazni v skladu z disciplinskimi določili TP. 
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25. člen 

Pravilnik je bil sprejet  02.09.2000 na Skupščini Združenja košarkarskih trenerjev Slovenije, čistopis je 
potrdil IO-izvršni odbor ZKTS na 11. seji dne 24.04.2001,  dopolnjen pa je bil še 13.09.2003 in v juliju 
2005 ter na seji IO-izvršni odbor ZKTS  dne 30. 06. 2014 in na seji IO-izvršni odbor ZKTS dne 14. 3. 
2016 in velja do preklica. Zadnjo spremembo je na redni seji izvedel IO ZKTS dne 10. 10. 2017. 

ZDRUŽENJE KOŠARKARSKIH TRENERJEV 
SLOVENIJE                                                                                   I Z V R Š N I  O D B O R 


	Pravilnik o licenciranju košarkarskih trenerjev v Sloveniji

