TRENERJI
UO DNTOZ Ljubljana si s svojimi aktivnostmi prizadeva za boljši status trenerjev in je s svojimi člani
najboljši vir znanja za odločanje in soodločanje pri pomembnih strokovnih vprašanjih nogometa. Je
največje društvo trenerjev v Sloveniji s petsto člani, od doktorjev nogometa, športnih direktorjev,
vodij mladinskih programov, trenerjev otroških šol, ženskega in malega nogometa, vodij rekreacije do
prvo in drugo ligaških trenerjev. Trenerji vodijo preko 40.000 aktivnih nogometašev(ic) v različnih
klubih, šolah, društvih. UO DNTOZ Ljubljana koordinira in zastopa vse zelo raznovrstne potrebe in
želje svojih članov, od strokovnih, statusnih, finančnih, organizacijskih in drugih potreb. Mnenje
zunanjih ocenjevalcev je, da je pri tem uspešna. Toda zadovoljstvo z doseženim ni temelj napredka,
pač pa obratno.
Osnovno trenersko izobraževanje, ki ga izvaja DNTOZ Ljubljana vodi NZS po programu, navodilih in
usmeritvah UEFE za vse njene članice, zato mora biti usklajeno s tem programom. To izobraževanje
poteka nemoteno in v skladu s programom UEFE. Akademij, kljub nekaterim obljubam v Sloveniji
nimamo - zaradi financiranja, čeprav obstajajo kadri z znanjem za delo v nogometnih akademijah. Za
vsebino dela mladih reprezentanc pa imamo direktorja reprezentanc iz trenerskih vrst, ki vodi v
proces in delo v reprezentancah in po poročilih v zadnjih letih, delujejo odlično in uspešno kot še
nikoli!
Uvedli smo trenersko inštuktažo v pomoč klubom. Imamo odlične trenerje inštruktorje v okviru MNZ,
ki pomagajo klubom in perspektivnim trenerjem in igralcem z nasveti, vzorčnimi treningi in
predavanji na terenu. Kriteriji za izbiro selektorjev posameznih starostnih skupin so izdelani,
obravnavala jih je tudi Strokovna komisija in jih sprejela
Trenerji ob volitvah v komisije NZS predlagajo člane v Strokovno komisijo, Mladinsko komisijo in
Komisijo za izobraževanje strokovnih kadrov NZS, svoje najboljše trenerje. K vsem spremembam, ki se
dogajajo na strokovnem, mladinskem in izobraževalnem področju, s strani NZS, morajo obravnavati
in dati soglasje pristojne komisije! UO žal, v treh letih ni dobil nobene povratne informacije svojih
trenerjev - članov komisij: ne o problemih, ne odločitvah, niti ni bil zaprošen za nobeno mnenje, niti
ni dobil nobenega letnega poročilo o delu komisij. Kot izhaja iz letnih poročil NZS, ni bilo nobenih
problemov in zadeve potekajo na vseh področjih odlično, kar dokazujejo tudi odlični rezultati na
mednarodnem področju. V teh poročilih NZS kakšnih pripomb strokovne, mladinske in komisije za
izobraževanje, ni nikjer možno zaslediti in niso navedene!
UO DNTOZ Ljubljana v celoti spremlja trende in novosti v treniranju ter jih v okviru svojih možnosti in
predavateljev na seminarjih vedno skuša tudi najboljše predstaviti. Organiziranih je bilo nekaj srečanj
s trenerji sosednjih držav (obisk NK Dinamo ZG). Gradivo z vseh seminarjev (tako ZNTS kot tudi DNT),
je zadnja 4 leta snemano in objavljeno na spletnih straneh ZNTS in DNT. Vsaka revija 'Naš nogomet',ki
izhaja 3x letno, vsebuje tudi strokovno prilogo, kjer lahko vsi trenerji objavljajo svoje prispevke, ter
najdejo kvalitetno strokovno gradivo.
Preko članov je prisotno aktivno sodelovanje s svojimi predstavniki v strokovni politiki NZS in tako
trenerji prevzemajo svoj del odgovornosti za strokovni razvoj slovenskega nogometa: Uveden je
projekt Trener soodlača- nič o trenerjih brez trenerjev. V projektu bodo trenerji preko e- anket
sodelovali pri pri izbiri in glavnem odločanju o strokovni vsebini in predavateljih tako na seminarjih
PRO/A, kot tudi na seminarjih B in C..«

UO DNT LJ sprejema dvoletni program seminarjev in letno potrjuje teme in predavatelje.
UO ZNT LJ v celoti deluje transparentno. Vse sklepe in odločitve sprejema na sejah, prisotni člani UO
posredujejo vse informacije o dnevnem redu in sprejetih sklepih redno in pravočasno svojemu
članstvu.
Pravno varstvo trenerjev 1., 2. in 3. lige je zagotovljeno z licenciranjem klubov, ko mora klub
podeljevalcu licence predložiti pogodbe o trenerskem delu za vsakega trenerja. Dejstvo pa je, da
morajo tudi v klubih MNZ trenerji svoj status urejati s sklenitvijo pogodbe, ker druge oblike
plačevanja niso več mogoče. Kot pomoč pri pripravi pogodb za vse oblike trenerskih statusov,
obstajajo vzorci teh pogodb s komentarji, ki jih je mogoče vzeti s spletnih strani. Za pomoč smo uvedli
projekt VARUHA pravic trenerjev, kjer lahko vsak trener najde pomoč pri svojih izzivih.
Sogovorniki državnih organov pri pripravi zakonov, sofinanciranju in zaposlovanju, so samo panožne
športne zveze in v našem primeru je to NZS, ki je sodelovala pri pripravi Zakona o športu, ima 11
zaposlenih trenerjev na NZS preko MIZS in bo verjetno na pobudo ZNTS tudi dala pobudo za
klasifikacijo trenerja nogometa Ministrstvu za delo. Tudi Mestna občina Ljubljana zaposluje trenerje
in nogomet je med tistimi panogami, kjer jih je največ zaposlenih.
Izvajanje protesta z 'rumenimi trakovi' je potekala, s strani posameznikov, brez kakršnegakoli sklepa
trenerske organizacije!
Ti posamezniki žal ne poznajo ali nočejo poznati dejanskega stanja in okoliščin, ne poznajo dovolj
aktov in ne delovanja ter postopkov v trenerski organizaciji. To potrjujejo tudi dejstva in zlasti
postopki v okviru nelegalnih sestankov, zunaj okvirjev trenerske organizacije, ki je neprimeren za
trenerje, neskladen z akti organizacije, žaljiv in protipraven, saj o tem ni bil uradno seznanjen noben
organ DNT, da bi tematiko obravnaval na svojih zakonito izvoljenih organih in o tem sprejel sklep.
Verjetno bi moral kdo prevzeti odgovornost, saj so trenerji posamezniki protestirali proti trenerjem v
trenerski organizaciji, ki sploh ni bila obveščena, ni mogla dati svojih pojasnil, brez možnosti
vsebinskega odziva uradnih predstavnikov.
Dejanje nekaterih trenerjev, ki so bili zavedeni, enostransko informirani s strani nelegitimnih
(neizvoljenih) predstavnikov, še danes ne vedo natančno, zakaj so protestirali in nosili 'rumene
trakove', baje za interese trenerjev, ki delajo z mladimi in naj ne bi imeli primernega statusazaposlitve. Če bi njim ponudili zaposlitev namesto pogodbe preko S.P., bi jo zavrnili, saj bi se jim
zmanjšali prihodki za vsaj polovico, pa še državi bi morali plačati davek, kot večina ostalih
državljanov. Torej drugim svetovati nekaj, kar sami zavračajo? Torej gre za popolno neupoštevanje in
nepoznavanje delovanja DNT, za zavestno in namensko zavajnje trenerjev, bodisi iz osebnih
interesov, ali pa osebnih zamer?!,
Pravilno strokovno voden postopek so pogovori, sestanki in pripravljenost vsebinskega soočanja s
področnimi strokovnjaki, specialisti, z obstoječimi organi ZNT v okviru sprejetih pravil, upoštevanje
legalno izvoljenih organov, pravil, delovanja, nalog in možnosti. Tako lahko pridemo do rešitev, ki
bodo zares v korist večine trenerjev, igralcev nogometa in ki bo bogatilo življenje prebivalcev… Kdo
bo upošteval strokovnost, če ne stroka sama?
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