
TOLMAČENJE PRAVILNIKA O LICENCIRANJU KOŠARKARSKIH 
TRENERJEV V SLOVENIJI Z PRAKTIČNIMI PRIMERI IN SPREMEMBAMI 

 

 

Kratko tolmačenje sprememb v pravilniku o licenciranju. Bistvena sprememba je, da so sedaj v skladu 
z novim zakonom drugačne usposobljenosti, v 5. členu imate prevod starih nazivov v nove. Z tiste, ki 
ste usposobljenost pridobili po starih programih se praktično nič ne spremeni, razen način izpolnjevanja 
dodatnih aktivnosti, ki se sedaj izvaja skozi kredite točke. Spodaj pa še nekaj praktičnih primerov.  

2. člen 
(vrste licenc) 

Za vodenje ekip se trenerjem lahko podeli:  

• redna licenca -> Licenca oz. trenerski karton, ki jo/ga pridobi trener, ki izpolnjuje vse pogoje 
za pridobitev, torej (članarina, kreditne točke, usposobljenost in seminarji) 

• začasna licenca (za trenerje, ki še nimajo ustrezne usposboljenosti in jo pridobivajo), -> 
podroben opis v 8. členu 

• administrativna licenca (za trenerje, ki nimajo dovolj kreditnih točk), -> podroben opis v 10. 
členu – alineja c.  

• častna licenca (za častne člane ZKTS). ->je namenjena častnim članom ZKTS. Častne člane 
imenuje IO ZKTS. S to licenco trener ne more voditi nobene ekipe.  
 

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

6. člen 
(zahtevane licence) 

• Spremembe: 
o da za 4. SKL potrebuješ minimalno usposobljenost. Brez tega je licenco nemogoče prejeti.  
o Da ni več licenc A3 in A4 ampak je enotna licenca za Vodje mljaših in vodje U15 in mlajših in 

sicer A2. 
7. člen 

(osnovni pogoji) 
• Namesto dodatne aktivnosti so sedaj kreditne točke, ki jih trenerji zbirajo na podlagi točkovnika. 

Sistem za beleženje kreditnih točk je še v pripravi.  

 

9. člen 
(tuji strokovni delavci) 

• Spremembe: 
o Spremenili so se pogoji glede na rang tekmovanja. 
o Možnost za pridobitev licence imajo tudi trenerji U15 in mlajših.  



o Tuji strokovni delavci s pridobljeno usposobljenostjo ali izobrazbo v tujini, ne morejo biti 
vodje mlajših.   

o Znanje jezika pri mlajših. 

 

12. člen  
(status izkušenega trenerja) 

• Spremembe: 
o Izkušeni trenerji morajo enkrat na dve leti opraviti en seminar oz. kliniko 

 

 

Praktični primeri za trenerje z že pridobljeno usposobljenostjo: 

Stara usposobljenost Nova usposobljenost Želim voditi Kreditnih točk Obvezni seminarji 

Trener mladih SD1 + Modul U11 in 
U9 + Modul U15 in 
U13 

U15 in U11 80 (SD1) U15 in U13, U11 in U9 

Trener SD2 U19 100 (SD2) U19 in U17 

Trener I. razreda SD2+Modul: A + 
Vodje mlajših 

Člani 1. SKL 120 (SD2) Klinika za članske 
trenerje 

Trener SD 2 - Strokovni 
delavec 2 – športno 
treniranje – košarka + 
Modul U11 in U9 + 
Modul U15 in U13 

U15, U19, 3. SKL 100 (SD2) Klinika za članske 
trenerje.  

Klinika za U19 in U17 

Klinika za U15 in U13 

 

Praktični primeri za trenerje z novo pridobljeno usposobljenostjo: 

Nova usposobljenost Želim voditi Kreditnih točk Obvezni seminarji 

SD1 (2019) U11 (1 leto začasna) 200 U11 in U9 

SD1 + Modul U11 in U9 (2019) U11 200 U11 in U9 

SD1 + Modul U15 in U9 (2019) U15 200 U15 in U13 

 


