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LICENCE TAEKWON – DO ZVEZE SLOVENIJE 
 

I.  NOSILEC PROGRAMA LICENCIRANJA 
 

Licence izdaja strokovni svet TAEKWON – DO ZVEZE SLOVENIJE za strokovno delo v 
taekwondoju in ima dve stopnji: 

1. Licenca 2 stopnja za vse ki imajo usposobljenost v športu 2 stopnje in 3 stopnje stari 
programi 

2. Licenca 1 stopnja za vse ki imajo usposobljenost v športu 1 stopnje in 2 stopnje stari 
programi 

 

 

II. PRIDIBITEV LICENCE 
 
Licenco kandidat pridobi, ko uspešno konča program usposabljanja za naziv strokovni delavec 1, 
športno treniranje, taekwondo - WTF, taekwondo – ITF, strokovni delavec 2, športno treniranje, 
taekwondo - WTF, taekwondo – ITF, oziroma z diplomo 1 ali 2 stopnje športne smeri. 
 
 

III.   LICENCA I STOPNJA ŠPORTNO TRENIRANJE, TAEKWONDO - WTF, TAEKWONDO – ITF 
 

Potrdilo izdano s strani Taekwondo zveze Slovenije si lahko pridobi tisti, 
 

• ki ima certifikat 1 dan Taekwon-doja in aktivno trenira najmanj tri leta, 

• ima opravljeno usposabljanje strokovni delavec 1, športno treniranje, taekwondo - 
WTF, taekwondo – ITF in izdano diplomo od strani Taekwon-do zveza Slovenije. 

 
Kandidati, ki jim Taekwondo zveza Slovenije po opravljenem usposabljanju, podeli naziv 
»strokovni delavec 1, športno treniranje, taekwondo - WTF, taekwondo – ITF«. Program 
usposabljanja Športno treniranje, Taekwondo - ITF, Taekwondo - WTF, 1. stopnja omogoča 
posamezniku kompetence oziroma znanja, spretnosti in odgovornosti za izvajanje in 
spremljanje procesa športne vadbe v vseh pojavnih oblikah športne panoge taekwondo - ITF, 
taekwondo - WTF s ciljem tekmovalnega dosežka, ohranjanja zdravja, dobrega počutja in 
vitalnosti, druženja oziroma zabave. 
 
Licenca velja eno leto od datuma izdaje. 
 
 

IV.   LICENCA II STOPNJA ŠPORTNO TRENIRANJE, TAEKWONDO - WTF, TAEKWONDO – ITF 
 

Potrdilo izdano s strani Taekwondo zveze Slovenije si lahko pridobi tisti, 

• ki ima certifikat najmanj 3 dan Taekwon-doja in aktivno trenira šest let. 

• ima opravljeno usposabljanje strokovni delavec 2, športno treniranje, taekwondo - 
WTF, taekwondo – ITF in izdano diplomo od strani Taekwon-do zveza Slovenije. 

 
Kandidati, ki jim Taekwondo zveza Slovenije po opravljenem usposabljanju, podeli naziv 
»strokovni delavec 2, športno treniranje, taekwondo - WTF, taekwondo – ITF«. Program 
usposabljanja športno treniranje – taekwondo - ITF, taekwondo - WTF- 2. stopnja, omogoča 
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posamezniku kompetence oziroma znanja, spretnosti in Odgovornosti za načrtovanje, 
organiziranje, izvajanje in spremljanje procesa športne vadbe v vseh pojavnih oblikah 
športne panoge taekwondo - ITF, taekwondo – WTF s ciljem tekmovalnega Dosežka, 
ohranjanja zdravja, dobrega Počutja in vitalnosti, druženja oziroma zabave. 
 
Licenca velja eno leto od datuma izdaje. 
 
V. OBNAVLJANJE LICENCE 
 

Licenco mora strokovni delavec obnoviti vsako leto. Za obnovitev licence mora zbrati v enem 
letu zadostno število točk. Točke se zbirajo na sledeče načine: 
- z udeležbo na licenčnih seminarjih, 
- z mentorstvom športnikom, ki dosegajo vrhunske rezultate, 
- z objavo člankov s področja Taekwon-doja v strokovnih revijah, 
- z izdajo strokovne literature s področja Taekwon-doja, 
- z delom v trenerski organizaciji WT ali ITF verzije, 
- z vodenjem treningov v klubu, ki je aktiven član Taekwon-do zveze Slovenije 
- z udeležbo na mednarodnih trenerskih seminarjih WT in seminarjih IIC panoge ITF. 

 
Za obnovitev licence mora strokovni delavec v enem letu zbrati 6 točk. Licenco se obnovi 
takoj, ko zbere zadostno število točk. Po obnovitvi licence se presežne točke prenesejo kot 
bonusi vendar najdlje za eno koledarsko leto. 
 
Strokovni delavec, ki v obdobju dveh let z bonusi in malusi ne zbere zadostnega števila točk, 
izgubi licenco. Licenco lahko ponovno obnovi, ko zbere zadostno število točk. Če licence ne 
obnovi, se pridobljene točke po preteku treh let po izgubi licence brišejo. 
 

Preglednica 1: Točkovanje 

 OBLIKA AKTIVNOSTI  TOČKE  
1.  seminarji:  - trenerski posvet 3 – 5 ur  3  
  - dvodnevni seminar (do 8 ur)  5  
  - dvo ali večdnevni seminar (nad 8 ur)  6  
  - dodatne točke za aktivno udeležbo na seminarju  3  
2.  mentorstvo športniku, ki dosega vrhunske rezultate  4 - 12  
3.  objava članka v strokovni reviji  4 – 6  
4.  objava prevoda s komentarjem v strokovni reviji  2 - 4  
5.  izdaja strokovne literature:  - skripta za interno uporabo  6 -8  
  - strokovna literatura  8 – 12  

6.  delo v trenerski organizaciji:  - sodelovanje pri pripravi programov dela  4 – 8  
  - sodelovanje v projektih Taekwon-do zveza 

Slovenije  z področja izobraževanja in 
strokovnega dela 

4 – 8  

7.  vodenje treningov v klubu vsaj 3x tedensko – za upoštevanje teh točk je potrebno 
oddati letni program dela 

4  

8.  udeležbo na mednarodnih trenerskih seminarjih WT in seminarjih IIC panoge ITF 4 - 6  

 

1. Seminarji: 
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- udeležba na seminarjih, ki jih organizira Taekwon-do zveza Slovenije, se evidentira s 
podpisom udeležencev. Točke se lahko pridobijo tudi z udeležbo na seminarjih izven 
Slovenije ali na seminarjih, ki jih ne organizira Taekwon-do zveza Slovenije. Tak seminar 
je treba uvrstiti v plan dela za naslednje leto Vodji izobraževanja, po seminarju pa je 
potrebno prinesti dokazilo o udeležbi. 

- aktivna udeležba na seminarjih – trener pripravi predavanje na določeno temo (30 - 45 
min). Predavanje je lahko teoretično ali praktično in sicer na poljubno temo. Seminar 
mora biti na zadovoljivem strokovnem nivoju, kar ocenjuje komisija. 

2. mentorstvo športnikom, ki dosegajo vrhunske rezultate: 
- enoletno mentorstvo športniku, ki je dosegel prva tri mesta na tekmah svetovnega 

pokala v svoji starostni kategoriji – 3 točke 
- enoletno mentorstvo športniku, ki je dosegel najmanj peto mesto na EP, SP, MI ali EYOF 

– 6 točk 
- enoletno mentorstvo športniku, ki je dosegel najmanj sedmo mesto na Olimpijskih igrah 

– 12 točk. 
 
Za evidenco točk je potrebno komisiji poslati seznam športnikov in njihove rezultate. Za 
enega športnika lahko točke uveljavlja samo en trener. Točke se lahko uveljavlja samo v 
letu, ko je bil rezultat dosežen. 

3. objava članka v strokovni reviji – v to kategorijo se uvrščajo članki s strokovno tematiko, 
ki imajo povezavo z Taekwon-dojem. Za evidenco točk je potrebno komisiji poslati 
fotokopijo članka s podatki, kdaj in v kateri reviji je bil članek objavljen. 

4. objava prevoda s komentarjem v strokovni reviji - v to kategorijo se uvrščajo članki s 
strokovno tematiko, ki imajo povezavo z Taekwon-dojem. Za evidenco točk je potrebno 
komisiji poslati fotokopijo članka s podatki, kdaj in v kateri reviji je bil članek objavljen. 

5. izdaja strokovne literature – za evidentiranje točk je potrebno komisiji dostaviti en izvod 
dela. 

6. delo v trenerski organizaciji – za evidentiranje točk je potrebno komisiji dostaviti 
izpolnjen obrazec o delu v trenerski komisiji. 

7. vodenje treningov v klubu – trener mora vsaj 3x tedensko voditi treninge ene ali več 
skupin v klubu vsaj eno sezono (9 mesecev). Za evidentiranje točk je potrebno oddati 
letni program dela za to skupino (program mora vsebovati število ur vadbe, število in 
starost vadečih v skupini, cilje dela, vsebine dela, koledar tekmovanj in ostalih aktivnosti) 
in potrdilo kluba o opravljenem številu ur treningov v sezoni. 

8. Za udeležbo na mednarodnih trenerskih seminarjih WT in seminarjih IIC panoge ITF, je 
potrebno predložiti potrdilo o opravljenem tečaju oziroma dokazilo o podaljšanju 
mednarodne licence trenerja. 

 
VI. VODENJE SEZNAMA IN EVIDENCA ZBIRANJA TOČK 
 

Seznam s potrjenimi licencami in evidenco zbranih točk vodi komisija potrdi pa Vodja 
izobraževanja. Komisija je dolžna strokovne delavce en mesec pred pretekom licence 
obvestiti o zbranem številu točk in poteku licence. 
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VII. SANKCIJE 
 

Strokovnega delavca lahko organi Taekwon-do zveza Slovenije sankcionirajo, če hudo krši 
pravila Taekwon-do zveza Slovenije ali etiko Taekwondoja. Kazni so predvidene v sledečih 
primerih: 
- nekulturno oziroma žaljivo vedenje na tekmovanjih. Strokovnega delavca komisija na 

osnovi poročila delegata povabi na zagovor, po katerem lahko izreče opomin v primeru 
lažjih kršitev, suspenz (prepoved opravljanja strokovnega dela) za dobo do šestih 
mesecev ob ponovni ali težji kršitvi ter odvzem licence za dobo do dveh let v primeru 
hudih in ponavljajočih se kršitev pravil in etike taekwon-doja. Pri odvzemu licence lahko 
po preteku kazni strokovni delavec spet začne z zbiranjem točk za pridobitev licence. 

- Pravnomočna obsodba za kaznivo dejanje, zaradi katerega je vprašljiva njegova 
primernost za opravljanje trenerskega dela. Strokovnemu delavcu lahko komisija na 
osnovi pravnomočne obsodbe odvzame licenco. Strokovni delavec lahko na podlagi 
zbranih točk licenco ponovno pridobi po izbrisu  iz kazenske evidence. 

- Dokazana vpletenost v zlorabo dopinga (še posebno v primeru mladoletnih oseb) – 
strokovnemu delavcu se licenco odvzame za dobo vsaj dveh let, po preteku te dobe 
lahko strokovni delavec ponovno začne s pridobivanjem točk za pridobitev licence. Ob 
ponovni zlorabi dopinga je lahko odvzem licence dokončen. 

 
O sankcijah odloča komisija kot prvostopenjski organ. Na odločitev komisije je možna 
pritožba na Izvršilni odbor Taekwon-do zveza Slovenije v roku enega meseca od obvestila o 
sankciji. Odločitev Izvršnega odbora Taekwon-do zveza Slovenije je dokončna. 
 
 
 
 
Vodja izobraževanja 
Mag. Hasan Ibrić 

Predsednik  
Taekwon-do zveze Slovenije  
Tomaž Barada 

 
 
 


