
Na podlagi sedme alineje 6. člena Statuta Judo zveze Slovenije (v nadaljevanju: Statut JZS) je Izvršilni 
odbor JZS (v nadaljevanju IO JZS) na svoji redni seji, dne25. 1. 2022, sprejel 

 
 
 

PRAVILNIK 

JUDO ZVEZE SLOVENIJE O LICENCIRANJU STROKOVNIH 
DELAVCEV V JUDU 

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(vsebina pravilnika) 

 
S tem pravilnikom se določa postopek licenciranja, pogoji za pridobitev licenc in veljavnost licenc za 
delo strokovnih delavcev na področju juda. 
 

2. člen 
(pojem) 

 

Licenca je potrdilo o stalnem strokovnem izpopolnjevanju strokovnih delavcev v športu in je pogoj za 
opravljanje strokovnega dela v vseh pojavnih oblikah na področju juda v Sloveniji (v nadaljevanju 
licenca). 
 

3. člen 
(nosilec programa licenciranja) 

 
Nosilec programa licenciranja za opravljanje strokovnega dela na področju juda je Judo zveza 
Slovenije (v nadaljevanju JZS). Pri JZS je za licenciranje pristojna Trenerska komisija JZS, ki določa 
pogoje za pridobitev in obnavljanje licence, vodi seznam trenerjev z licencami in izdaja potrdila. 
 

4. člen 
(izdajatelj licence) 

 
Trenerska komisija JZS izda licenco za opravljanje strokovnega dela v judu strokovnim delavcem, ki 
imajo ustrezno strokovno izobrazbo ali strokovno usposobljenost, so vpisani v razvid strokovno 
izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu pri ministrstvu pristojnem za šport ter so 
izpolnili pogoje za pridobitev pravice do licence, navedene v 6. in 7. členu tega pravilnika.  
 
 
 
 
 
 



2. VRSTA LICENC, POGOJI ZA PRIDOBITEV IN OBNOVITEV LICENCE 

5. člen 
(vrsta licenc) 

 
JZS izdaja naslednje vrste licenc strokovnim delavcem na področju juda: 

1. Licenca A 
Z licenco A lahko strokovni delavec v skladu s pridobljenimi kompetencami načrtuje, organizira, izvaja 
in spremlja proces vadbe juda v vseh pojavnih oblikah ter je lahko mentor kandidatom usposabljanja 
za naziv Strokovni delavec 1 – športno treniranje – judo pri pedagoški praksi. 

2. Licenca A1  
Z licenco A1 lahko vrhunski športnik, ki ima strokovno usposobljenost Strokovni delavec 1 – športno 
treniranje – judo načrtuje, organizira, izvaja in spremlja proces vadbe juda v športnih programih 
kakovostni in vrhunski šport. 

3. Licenca B 
Z licenco B lahko strokovni delavec v skladu s pridobljenimi kompetencami izvaja in spremlja proces 
vadbe juda v vseh pojavnih oblikah. 
 

6. člen 
(pogoji za pridobitev licence) 

 
Na podlagi vloge se lahko izda prva licenca članu JZS, ki izpolnjuje pogoje iz naslednjih odstavkov tega 
člena. 
 
(1) Pogoj za pridobitev LICENCE A: 
- ustrezna strokovna izobraženost na področju športa ali  
- strokovna usposobljenost Strokovni delavec 2 – športno treniranje – judo in 
- vpis v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu in 
- pridobljena diploma o stopnji pasu najmanj 1. dan. 
 
(2) Pogoj za pridobitev LICENCE A1: 
- strokovna usposobljenost Strokovni delavec 1 – športno treniranje – judo in 
- vpis v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu in 
- status vrhunskega športnika in 
- pridobljena diploma o stopnji pasu najmanj 2. kyu (modri pas); 
 
(2) Pogoji za pridobitev LICENCE B: 
- strokovna usposobljenost Strokovni delavec 1 – športno treniranje – judo in 
- vpis v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu in 
- pridobljena diploma o stopnji pasu najmanj 2. kyu (modri pas); 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. člen 
(obnavljanje licence) 

 
Strokovni delavec (v nadaljevanju trener) v judu lahko obnovi licenco na naslednje načine: 
- z udeležbo na seminarjih, 
- z mentorstvom športnikom, ki dosegajo vrhunske rezultate, 
- z objavo člankov s področja juda v strokovnih revijah, 
- z izdajo strokovne literature s področja juda, 
- z delom v trenerski organizaciji. 
 
Pogoj iz prve alineje prejšnjega odstavka je izpolnjen, če se trener udeleži vsaj enega licenčnega 
seminarja za trenerje, ki jih organizira JZS. Udeležbo na seminarju preverja Trenerska komisija JZS po 
uradni dolžnosti pred izdajo oziroma podaljšanjem licence. Če se trener udeleži seminarja izven 
Slovenije oziroma seminarja, ki ga ne organizira JZS, mora trener, ki želi na ta način izpolniti pogoj za 
obnovitev licence Trenerski komisiji JZS poleg potrdila o udeležbi predložiti tudi program in urnik 
seminarja, na podlagi katerega Trenerska komisija JZS odloči o ustreznosti vsebine ter časa trajanja 
seminarja za obnovitev licence. Če trenerska komisija meni, da vsebina ali čas trajanja seminarja nista 
ustrezni zavrne predlog za priznanje udeležbe na seminarju kot pogoj za obnovitev licence.  
 
Šteje se, da je pogoj iz druge alineje prvega odstavka izpolnjen z mentorstvom športniku, ki je v 
tekočem koledarskem letu dosegel vrhunski rezultat (udeležba na OI, medalja na SP, EP, Masters, 
Grand Slam in Grand Prix tekmovanju ter mladinskem SP in EP). Vrhunski rezultat športnika se 
pripisuje trenerju, ki je v času osvojenega rezultata uradno zabeležen kot trener športnika ter 
Trenerski komisiji JZS posreduje ustrezna dokazila. 
 
Za izpolnitev pogoja iz tretje in četrte alineje prvega odstavka tega člena mora avtor izvod 
objavljenega članka oziroma izdane strokovne literature s področja juda poslati Trenerski komisiji JZS. 
Izvod objavljenega članka mora vsebovati tudi kdaj in v kateri strokovni reviji je bil prispevek 
objavljen. S posredovanjem članka oziroma izvoda izdane strokovne literature, pridobi JZS pravico 
objave na spletni strani JZS, uradnem glasilu JZS ter pravico dati na voljo članom JZS. 
 
Pogoj iz pete alineje prvega odstavka tega člena izpolni tisti, ki aktivno (s predavanjem, predstavitvijo, 
vodenjem delavnice, ipd) sodeluje na licenčnem seminarju oziroma na tečaju usposabljanja 
strokovnih delavcev, ki ga organizira JZS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. člen 
(veljavnost licence) 

 
Licenca velja eno (1) koledarsko leto (1. 1. – 31. 12.) in se obnavlja vsakoletno.  
 
Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena velja: 

- prva izdana licenca do 31.12. po poteku koledarskega leta v katerem je bila licenca izdana, 
- licenca, ki je bila obnovljena na podlagi 3. odstavka 7.člena tega pravilnika zaradi mentorstva 

športniku, ki je v tekočem koledarskem letu dosegel vrhunski rezultat – udeležba na OI ali 
medalja na članskem SP in EP – 2 leti po poteku koledarskega leta v katerem je bil dosežen 
vrhunski rezultat. 

 
Član JZS, ki pet zaporednih let ne izpolni pogojev za obnavljanje licence, ki so določeni v 7. členu tega 
pravilnika, se mora za obnovitev licence udeležiti tečaja posebnega dela programa usposabljanja 
Strokovni delavec 1 – športno treniranje – judo oziroma Strokovni delavec 2 – športno treniranje – 
judo ter opraviti 10 ur pedagoške prakse pod vodstvom mentorja. 
 

9. člen 
(izdaja licence) 

 
Licenca JZS se izda v obliki potrdila iz evidence Trenerske komisije JZS.  
 

10. člen 
(pritožba) 

 

Če posameznik meni, da mu je bila pravica do licence neutemeljeno zavrnjena, lahko v roku 8 dni od 
zavrnitve vloži pritožbo na Trenersko komisijo JZS. V pritožbi morajo biti navedeni podatki pritožnika, 
razlogi zakaj se zavrnitev izpodbija in podpis pritožnika. 
 
O pritožbi odloči Trenerska komisija JZS. Odločitev o pritožbi mora biti izdana in vročena pritožniku, 
brž ko je to mogoče, najpozneje pa v enem mesecu od dneva, ko je Trenerska komisija JZS prejela 
popolno pritožbo. Če je pritožba nepopolna in jo pritožnik po pozivu dopolni, začne teči rok za izdajo 
odločitve tedaj, ko Trenerska komisija JZS prejme dopolnitev pritožbe. Odločitev Trenerske komisije 
JZS je dokončna. 
 
Za pritožbo je pritožnik dolžan plačati takso, ki jo določi JZS. Če pritožnik takse ne plača v roku, ki je 
bil določen se šteje, da je pritožbo umaknil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

11. člen
 (razveljavitev pravilnika) 

Z dnem veljavnosti tega pravilnika preneha veljavnost Pravilnik Judo zveze Slovenije o licenciranju 
strokovnih delavcev v športu na področju juda številka z decembrom 2010. 

12. Člen
(veljavnost pravilnika) 

Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem, ko ga sprejme izvršilni odbor JZS. 

Zoran Kos,  M. P. Lovrencij Galuf, 
predsednik Trenerske komisije JZS predsednik JZS 


