
DNTOZ Ljubljana 
Pod Hribom 55,  
1000 Ljubljana 
 
 
 
                    NAČRT DELA DNTOZ LJUBLJANA ZA 2019 LETO 
 
 
JANUAR: 

1.) Priprava na licenčni točkovni seminar dne 11.,12. in 13.1. v Portorožu (trenerji PRO, UEFA 
A, in UEFA PRO). Razdelitev didaktičnih pripomočkov v Portorožu in skupna organizacija 
okrogle mize v Portorožu itd. 

2.) Redna seja ZNTS in DNTOZ Ljubljana. 
3.) Priprava na licenčni točkovni seminar v Ljubljani (C in B trenerjev). 

           Priprava vseh gradiv, didaktičnih pripomočkov, rezervacija predavalnic in    
           dvoran, potrditev predavateljev, priprava urnika seminarja itd. 
 
 
FEBRUAR: 

1.) Izvedba licenčnega izobraževalnega točkovnega seminarja za trenerje z licenco C in B v 
Ljubljani. 

2.) Redne seje DNTOZ Ljubljana in ZNTS v Murski Soboti. 
3.) Obisk na seminarjih ostalih DNT-jev. 
4.) Priprava poročil: Poročilo o delu UO društva, poročilo NO, finančno poročilo, poročilo 

komisije za priznanja, poročilo strokovne komisije društva in poročilo regijskega tožilca. 
5.) Priprava na praznovanje 100 obletnice MNZ Ljubljana, katere smo soustanovitelji. Predlog 

skupnega sestanka za pripravljalni odbor. 
6.) Pripraviti in predlagati popravke statutu ZNTS v členu, ki govori o številu delegatov na 

skupščini s pravico glasovanja – po številu trenerjev v DNT! 
7.) ZNTS posredovati  predlog za izvedbo skupne seje vseh DNT-jev dne 16. 6.2019 v 

Ljubljani. 
 
 
MAREC: 

1.) Imenovati odbor za pripravo 100. obletnice MNZ Ljubljana. 
2.) Redne seje UO društva in seje ZNTS. 
3.) Predlog uvedbe:  pilotnega projekta: TRENERJI NOGOMETA SOODLOČAMO: Nič o 

trenerjih brez trenerjev. 
4.) Trenerji  želimo, trenerski poklic ter strokovno delo in naloge opravljati ne samo kot izvajalci, 

pač pa tudi kot njegovi ustvarjalci in usmerjevalci. V okviru teh ciljev si zadajamo naloge:  
 

5.) Organizirati ogled priprav reprezentance Slo. v NNC Brdu za tekmo z Makedonijo v marcu. 
NZS zaprositi za ugodnejše cene vstopnic za naše trenerje.  

6.) Organizirati okroglo mizo na temo status trenerja (profesionalno in  amatersko) poiskati 
razlike med navedenim! 

7.) Pričeti z delom inštruktorjev v MNZ Ljubljana. 



8.) Obisk vadb mlajših kategorij v klubih kateri, tekmujejo v nižjih ligah. 
9.) Pripraviti dodatni točkovni izobraževalni seminar v Ljubljani v mesecu aprilu. 
10.) Navezati stike z mladinskimi akademijami v Salzburgu, Bergamo – Atalanta. Rijeka. Ogled 

pripraviti do jeseni 2019. 
 
 
APRIL: 

1.) Pripraviti ogled treninga moštva, ki nastopa v 1. SNL (NK Domžale). 
2.) Nadaljevati z okroglo mizo na območju MNZ Ljubljana. 
3.) Redne seje UO društva in seje ZNTS 
4.) Skupščina MNZ Ljubljana 
5.) Skupščina NZS 
6.) Izvedba dodatnega točkovnega seminarja 
7.) Skupščina ZNTS na Brdu 
8.) Ogled mlajših reprezentanc Turnir narodov 
9.) Posodobitev spletne strani OZNTLJ in sprotne objave:  

a) Novosti v treniranju in vodenju ekip iz mednarodnega in domačega prostora; 

b) Objava poročil predstavnikov OZNTLJ  in predstavitev vsebin vsemu trenerskemu 

združenju; 

c) Aktivno spremljanje dela predstavnikov OZNTLJ  v ZNTS in NZS,  ter objava poročil o 

njihovem delu in predstavitev vsebin pred in v razpravah v  ZNTS in NZS vsemu 

trenerskemu združenju. 

d) Odpreti možnosti e- soodločanja o strokovni  izbiri in predavateljih na seminarjih, pred 

dokončno izbiro izvajalcev.  

e) Na spletni strani ZNTOS  bodo TRENERJI NOGOMETA IMELI možnost objave 

primerov  dobrih in slabih praks v  nogometu in obveščanja  javnosti  o svojem delu. 

10.) Vzpostavljena bo pomoč  trenerjem  pri pridobivanju informacij in vzpostavljanju kontaktov 
za uveljavljanje in zaščito pravic, predpisov,  pravilnikov, predpisov lokalnih skupnosti in 
pravil športnih organizacij v povezavi z delom  trenerjev nogometa. 
 

11.) Trenerjem  bo nudeno  svetovanje v primeru sporov in jim na predstavil možnosti zaščite 
njihovih pravic. V primeru pobude udeležencev spora jim bom s tehnikami alternativnega 
reševanja sporov, predvsem z mediacijo, pomagali pri konkretni rešitvi spora ali jih napotili 
na arbitražo s pomočjo pri pojasnitvi njegovega primera. 
 

12.) Pomoč pri  izobraževanju in  ozaveščanju trenerjev  o njihovih pravicah in možnostih zaščite 
njihovih pravic v primeru ogrožanja. V sklopu izobraževalne dejavnosti in ozaveščanju širše 
javnosti prizadevanje  za izdajanje člankov na temo pravic TRENERJEV NOGOMETA v 
Sloveniji.  
 



13.) Prizadevanje  za dobro  upravljanje nogometnih klubov z vidika pravic TRENERJEV 
NOGOMETA in s tem zagotavljanje stabilnega okolja za delovanje TRENERJEV 
NOGOMETA .  
 

14.) Vzpostavljeno bo povezovanje  med institucijami, ki lahko pripomorejo k zaščiti stroke in 
trenerjev nogometa, pravilni uporabi predpisov, ter vzpostavljanju pogojev za dobro 
strokovno in dolgoročno delo v nogometu. 
 

15.) OBRAZLOŽITEV: Zaradi vse večjih individualnih potreb in povpraševanja s strani 

posameznih trenerjev nogometa po neposredni institucionalno pomoči, in s tem povezano 

kritičnostjo,  se je UO  DNTOZ Ljubljana sklenil aktivno odzvati. PREDLAGAMO 

SKUPŠČINI, DA SPREJME  Pilotni projekt: TRENERJI NOGOMETA SOODLOČAMO: Nič 

o trenerjih brez trenerjev, kot del programa za leto 2019. S temi vsebinami bi nadgradili 

odločitev UO  DNTOZ Ljubljana, ki je na svoji  4./19 redni seji pod točko 4. soglasno sprejela 

Sklep o takojšnji  uvedbi  Varuha pravic TRENERJEV NOGOMETA. 

 
MAJ: 

1.) Ogled finalnih tekmovanj različnih kategorij in spolov 
2.) Redne seje UO društva in SZT ter seje ZNTS 
3.) Skupščina MNZ Ljubljana 
4.) Priprave za 100. obletnico MNZ Ljubljana 
5.) Priprava srečanja vseh DNT-jev (15.6.2019) 

 
 
JUNIJ - JULIJ: 

1.) Redne seje UO društva in SZT ter seje ZNTS 
2.) Organizacija srečanja vseh DNT-jev 
3.) Ogled kvalifikacijske tekme Avstrija-Slovenija v Celovcu 
4.) Priprave za 100. obletnico MNZ Ljubljana 
5.) Priprava okrogle mize  
6.) Priprava na izdajo licenc za 2019/2020 
7.) Priprava polletnega finančnega poročila 
8.) Organizacija ogleda priprav v bližini enega izmed večjih klubov v Avstriji 

 
AVGUST - SEPTEMBER: 

1.) Potek izdajanja licenc 
2.) Redne seje UO društva in seje ZNTS 
3.) Priprava na dodatni točkovni seminar v organizaciji ZNTS 
4.) Ogled delovanja mladinskega centra v tujini 
5.) Nadaljevati z okroglo mizo z različnimi temami  

 
OKTOBER: 

1.) Redne seje UO društva in seje ZNTS 
2.) Pregled in reševanje izdanih in neizdanih licenc (članarine, licenčnine) 
3.) Predlogi za priznanja trenerjem 
4.)  Priprava na dodatni točkovni seminar v organizaciji ZNTS 



5.) Ogled delovanja mladinskega centra doma ali v tujini 
6.) Priprave na seminar v letu 2020 (rezervacije prostorov, termini, predavatelji, teme…) 

 
 
  
NOVEMBER: 

1.) Redne seje UO društva in seje ZNTS 
2.) Razgovor – okrogla miza z enim od trenerjev prvega moštva v klubu ali v reprezentanci 
3.) Nadaljevanje priprav za izvedbo seminarja 
4.) Izbor didaktičnih pripomočkov 

 
DECEMBER: 

1.) Redne seje UO društva in seje ZNTS 
2.) Priprava vseh poročil  
3.) Pregled finančnega stanja 
4.) Predlogi za delovanje v letu 2020 

 
 
 
 
Ljubljana, 10.1.2019                                                      DNTOZ Ljubljana 
                                                                                            Predsednik 
                                                                                          Marjan Rupnik 
 


