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PRAVILNIK O LICENCIRAJU STROKOVNIH DELAVCEV 
V BADMINTONU NA PODROČJU TRENERSKEGA DELA 

 
 

1. člen 
 
 S tem pravilnikom se določa postopek licenciranja, pogoji za pridobitev licence in 
veljavnost licenc za strokovne delavce  v badmintonu. 
 
 

2. člen 
 
 Osnovni pogoji za pridobitev licence so: 

- uspešno zaključena Fakulteta za šport (VII. stopnja po starem sistemu ali VIII. 
stopnja po bolonjskem sistemu) ali 

- uspešno zaključen 1. stopnja usposabljanja po programu Trener badmintona 1 po 
starem zakonu (veljavnost programa do 23.5.2019) ali 

- uspešno zaključena 1. stopnja usposabljanja po programu Trener badmintona 1 
po 50. členu novega Zakona o športu ali 

- uspešno zaključena 2. stopnja usposabljanja po programu Trener badmintona 2 
po 50. členu novega Zakona o športu. 

 Licenca se pridobi z datumom uspešnega zaključka usposabljanja po zgoraj navedenih 
programih. 
 Šteje se, da imajo vsi, ki imajo na dan sprejema tega pravilnika diplomo kot potrdilo o 
uspešnem zaključku usposabljanja po zgoraj navedenih programih, veljavno licenco, ki poteče 
31. 12. 2020. 
 
 

3. člen 
 
 Licenca je potrdilo o stalnem strokovnem usposabljanju strokovnih delavcev na 
področju badmintona. 
 Licence za strokovne delavce v badmintonu v Republiki Sloveniji lahko potrjuje le 
Upravni odbor Badmintonske zveze Slovenije, na podlagi izpolnjenih pogojev in predloga 
Komisije za izobraževanje pri Badmintonski zvezi Slovenije ali drugega ustreznega 
predlagatelja. 
 
 

4. člen 
 
 Licenca velja tri leta od pridobitve oziroma zadnje obnove. 
 Licenco mora imeti vsak trener, ki ima ustrezno stopnjo izobraženosti ali 
usposobljenosti za opravljanje strokovnega dela v badmintonu in aktivno deluje na področju 
Republike Slovenije. Licenco mora imeti za opravljanje  naslednjih nalog v badmintonu: 

- načrtovanje, izvajanje in nadzor procesa vadbe v vseh starostnih in kvalitetnih 
kategorijah, 
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- vodenje tekmovalcev na tekmovanjih. 
 
 

5. člen 
 
 Pogoji za obnovitev licence so: 

- strokovna usposobljenost Trener badmintona 1 ali Trener badmintona 2, lahko 
tudi končana Fakulteta za šport (zaključena VII. stopnja po starem sistemu ali 
VIII. stopnja po bolonjskem sistemu izobraževanja) in 

- aktivna udeležba na licenčnem  seminarju in 
- članstvo v badmintonskem klubu, ki je član Badmintonske zveze Slovenije. 

 Morebitne izjeme oziroma odstopanja od zgoraj navedenih pogojev določa Upravni 
odbor Badmintonske zveze Slovenije, na podlagi predloga Komisije za izobraževanje pri 
Badmintonski zvezi Slovenije ali drugega ustreznega predlagatelja. 
 Licenca se obnavlja na vsaka tri leta. Za obnovitev licence se mora kandidat udeležiti 
licenčnega seminarja, ki ga organizira Badmintonska zveza Slovenije vsaj enkrat letno. Če 
licenčni seminar iz kateregakoli razloga v posameznem letu ni organiziran, se vse obstoječe 
licence avtomatično podaljšajo za eno leto. 
 Strokovni delavec, ki ni pravočasno obnovil licence, izgubi licenco. V takšnem primeru 
se v registru Badmintonske zveze Slovenije evidentira kot neaktiven in posledično ne sme 
opravljati nalog, določenih v 4. členu tega pravilnika. Strokovni delavec, ki je izgubil licenco, jo 
lahko pod pogoji, določenimi v tem členu, kadarkoli obnovi. 
 
 

6. člen 
 
 Badmintonska zveza Slovenije vodi register oseb z veljavno licenco. V registru se 
evidentirajo tudi osebe, ki so zaradi neaktivnosti izgubile licenco.  
 V primeru smrti licenca ugasne, pokojni pa se izbriše iz registra. 
 Badmintonska zveza Slovenije je dolžna strokovne delavce najmanj tri mesece pred 
pretekom licence o tem obvestiti preko elektronske pošte, če s takšnim podatkom razpolaga. 
 
 

7. člen 
 
 Strokovni delavec je lahko sankcioniran na podlagi Disciplinskega pravilnika 
Badmintonske zveze Slovenije. Sankcije se vpiše v register po tem pravilniku. V primeru 
izrečene sankcije prepovedi opravljanja funkcije oziroma suspenza se šteje, da je v trenutku 
izrečene sankcije in za čas njenega trajanja oseba izgubila licenco. V takšnem primeru lahko 
sankcionirana oseba pridobi veljavno licenco šele po preteku sankcije in pod pogoji, ki jih za 
obnovitev licence določa 5. člen tega pravilnika.  
 
 

8. člen 
 
 Ta pravilnik tolmači Upravni odbor Badmintonske zveze Slovenije. 
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9. člen 

  
 Ta pravilnik začne veljati s 1. 3. 2018. 
 
 
 
Sprejeto na seji UO BZS, dne 21. 2. 2018. 
 
Začetek veljavnosti pravilnika: 1. 3. 2018. 
 
 
 
 
 


