
VADITELJ KICKBOXINGA 

 

Osnovni namen programa je usposobiti strokovne delavce na področju kickboxinga, da bodo 

sodelovali kot pomočniki oz. pod nadzorom strokovnih delavcev višjih stopenj 

usposobljenosti in izobraženosti bodo izvajali vadbo (učenje in treniranje) posameznikov in 

skupin na začetni ravni (delo v kickboxing šoli, delo z začetniki ipd.) 

Kandidati bodo po uspešno zaključenem programu usposabljanja za naziv Vaditelj 

kickboxinga pridobili osnovna znanja s področja teorije in prakse v kickboxingu in s področja 

razvojne psihologije, osnovne motorike, organizacije treniranja, anatomije, metod učenja, 

vadbe in treniranja ter zgodovine športa. 

Pogoji vpisa: 

 starost najmanj 18 let, 

 najmanj srednja poklicna izobrazba. 

Pogoji za dokončanje usposabljanja so: 

 najmanj 90% prisotnost tako na teoretičnem kot praktičnem delu usposabljanja, 

 teoretični izpit/splošni predmeti, 

 teoretični izpit/KICKBOXING vsebine, 

 strokovna praksa, praktični izpit. 

 

Pogoji za pridobitev licence: 

1.       

- opravljeno izobraževanje za vaditelje (strokovni delavec v športu 1) na Inštitutu 

za šport (Fakulteta za šport) in opravljen izpit. 

- 5 let aktivnega dela v kickboxingu kot tekmovalec ali trener 

      2.         -  končan univerzitetni študij – profesor telesne vzgoje specializacija kickboxing 

                  - 3 leta aktivnega dela v kickboxingu kot tekmovalec ali trener 

 

Predvideno je napredovanje iz posameznega naziva v naslednji naziv. Naziv Vaditelj 

kickboxinga je eden izmed pogojev za vpis v program usposabljanja na naslednji stopnji - 

Trener kickboxinga C. 

Kandidate se pri posameznem izpitu oceni z opravil oz. ni opravil. Ob izpolnitvi vseh pogojev 

dokončanja, kandidat pridobi naziv Vaditelj kickboxinga. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRENER KICKBOXINGA C 

 

Osnovni namen programa je usposobiti strokovne delavce na področju kickboxinga, da bodo 

delovali samostojno in bodo izvajali vadbo (učenje, treniranje) posameznikov in skupin na 

začetni ravni (delo v kickboxing šoli, delo z začetniki ipd.) 

Kandidati bodo po uspešno zaključenem programu usposabljanja za naziv Trener kickboxinga 

C pridobili osnovna znanja s področja teorije in prakse v kickboxingu in s področja medicine 

v športu in prve pomoči, psihologije v športu, didaktike v športu, metod učenja, vadbe in 

treniranja ter športnega treniranja. 

 

Pogoji vpisa: 

 starost najmanj 18 let,  

 najmanj srednja poklicna izobrazba, 

 naziv Vaditelj kickboxinga. 

Pogoji za dokončanje usposabljanja so: 

 najmanj 90% prisotnost tako na teoretičnem kot praktičnem delu usposabljanja, 

 teoretični izpit/splošni predmeti, 

 teoretični izpit/KICKBOXING vsebine, 

 strokovna praksa, praktični izpit. 

Pogoji za pridobitev licence: 

1.       - opravljen sodniški seminar in izpit 

- opravljeno trenersko izobraževanje (strokovni delavec v športu 2) na Inštitutu za 

šport (Fakulteta za šport) in opravljen izpit 

- 10 let aktivnega dela v kickboxingu kot tekmovalec ali trener 

      2.         - opravljen sodniški seminar in izpit 

                  - končan univerzitetni študij – profesor telesne vzgoje specializacija kickboxing 

- 5 let aktivnega dela v kickboxingu kot tekmovalec ali trener 

 

Predvideno je napredovanje iz posameznega naziva v naslednji naziv. Naziv Trener 

kickboxinga C je eden izmed pogojev za vpis v program usposabljanja na naslednji stopnji - 

Trener kickboxinga B. 

Kandidate se pri posameznem izpitu oceni z opravil oz. ni opravil. Ob izpolnitvi vseh pogojev 

dokončanja, kandidat pridobi naziv trener kickboxinga C. 

 

 



 

TRENER KICKBOXINGA B 

 

Osnovni namen programa je usposobiti strokovne delavce na področju kickboxinga, da bodo 

delovali samostojno in bodo izvajali vadbo (učenje, treniranje, vodenje na tekmovanjih) 

posameznikov in skupin na nadaljevalni ravni (delo v kickboxing šoli, delo z začetniki ipd.) 

Kandidati bodo po uspešno zaključenem programu usposabljanja za naziv Trener kickboxinga 

B pridobili osnovna znanja s področja teorije in prakse v kickboxingu in s področja 

biomehanike, fiziologije športa, organizacije treniranja, sociologije športa, športnega 

treniranja, zakonodaje na področju športa in teorije kondicijskega treniranja. 

Pogoji vpisa: 

 starost najmanj 18 let,  

 najmanj srednja poklicna izobrazba, 

 naziv Vaditelj kickboxinga ali Trener kickboxinga C 

 opravljena strokovna praksa, praktični izpit. 

Pogoji za pridobitev licence so: 

1.       - opravljen sodniški seminar in izpit 

- opravljeno trenersko izobraževanje (strokovni delavec v športu 2) na Inštitutu za 

šport (Fakulteta za šport) in opravljen izpit 

                  - 15 let aktivnega dela v kickboxingu kot trener 

2.         - opravljen sodniški seminar in izpit 

            - končan univerzitetni študij – profesor telesne vzgoje specializacija kickboxing 

                  - 7 let aktivnega dela v kickboxingu kot tekmovalec ali trener 

 

Predvideno je napredovanje iz posameznega naziva v naslednji naziv. Naziv Trener 

kickboxinga B je eden izmed pogojev za vpis v program usposabljanja na naslednji stopnji - 

Trener kickboxinga A. 

Kandidate se pri posameznem izpitu oceni z opravil oz. ni opravil. Ob izpolnitvi vseh pogojev 

dokončanja, kandidat pridobi naziv Trener kickboxinga B 



TRENER KICKBOXINGA A 

 

Osnovni namen programa je usposobiti strokovne delavce na področju kickboxinga, da bodo 

delovali samostojno in bodo izvajali vadbo (učenje, treniranje, vodenje na tekmovanjih) 

posameznikov in skupin na vseh področjih kickboxinga(tudi na tekmovalnem in vrhunskem 

nivoju). 

Kandidati bodo po uspešno zaključenem programu usposabljanja za naziv Trener kickboxinga 

A pridobili osnovna znanja s področja teorije in prakse v kickboxingu in s področja 

biomehanike, fiziologije športa, organizacije treniranja, sociologije športa, športnega 

treniranja, zakonodaje na področju športa in teorije kondicijskega treniranja. 

Pogoji vpisa: 

 starost najmanj 18 let,  

 najmanj srednja poklicna izobrazba, 

 naziv Trener kickboxinga B, 

 opravljena strokovna praksa, praktični izpit. 

Pogoji za pridobitev licence so: 

1.       - opravljen sodniški seminar in izpit 

- 20 let aktivnega dela v kickboxingu kot trener 

- starost najmanj 40 let 

- pripravi in predstavi seminarsko nalogo  

      2.         - opravljen sodniški seminar in izpit 

                  - končan univerzitetni študij – profesor telesne vzgoje specializacija kickboxing 

- 10 let aktivnega dela v kickboxingu kot trener 

- pripravi in predstavi seminarsko nalogo 

 

Naziv Trener kickboxinga A je trenutno najvišji naziv v kickboxingu. 

 

Licence veljajo 1 leto in se obnavljajo vsako leto na licenčnih seminarjih Tehnične komisije 

KBZS. 

 

Kriteriji za napredovanje so bili dopolnjeni in sprejeti na delovnem sestanku tehnične 

komisije KBZS na Trojanah  novembra 2011. 

 

 

Tehnična komisija KBZS 


