
SREČNO! 

 

Zelo nerad govorim o sebi, zelo nerad delim prazne obljube, vendar se zavedam, da na tem 
mestu nekaj besed moram spregovoriti.  

Nimam pravice soditi in ocenjevati dela prejšnje vodstvene garniture DNTOZLj, niti to 
nimam namena, ob tej priliki se jim lahko le zahvalim za vse dobro in uspešno, kar so za 
društvo in s tem za nogomet naredili.  

Verjamem, da je moj velik plus, da od nogometa nisem finančno ali materialno odvisen, je 
pa od njega prav gotovo odvisno moje življenje, saj si brez te magične igre življenja res 
ne znam predstavljati. Ali z drugimi besedami, ne živim od nogometa, živim pa zanj. 

Že kot moj uvodni pozdrav pove, prihajam iz rudarskih, knapovskih krajev, iz rodnega 
Kisovca, katerega sem zapustil z 19-imi leti in se preselil v Litijo, kjer živim še danes. 
Lahko rečem, da mi je področje trenerstva znano, saj sem deloval v vseh starostnih 
kategorijah do članske futsal reprezentance. Več kot dvajset let pa sem aktiven tudi v 
raznih komisijah NZS in to prav na področjih, ki so za nas trenerje najbolj zanimive, 
strokovna komisija in komisija za usposabljanje strokovnih kadrov.  

Verjetno tudi mlajša generacija prisotnih trenerjev ve, da smo revirji že po naravi borci, 
vztrajni in trmasti ljudje, kar se je vedno kazalo tudi na igrišču ali na trenerski klopi. Tudi 
sam funkcijo, za katero sem bil izvoljen vidim kot veliko borbo in vztrajno delo, kjer pa 
bomo zmagovalci vsi zadovoljni trenerji.  

To prav gotovo ne bom zmogel sam, ampak z ekipo, katere vizija me je pred meseci 
prepričala, da za to mesto tudi kandidiram. Prav ta ekipa je tudi peljala aktivnosti tako 
uspešno, da danes govorim iz tega mesta in ob tej priliki bi se ji rad iskreno zahvalil.  

Naše glavne naloge in cilje ne bi ponavljal, ampak bi jih le na kratko naštel. Težko je 
izpostaviti kaj je najbolj pomembno, saj se mi naloge same po sebi zdijo zelo enakovredno 
pomembne. 

Gre za: 

 Nuditi pomoč trenerjem na vseh področjih, ki jih potrebujejo, biti servis kadarkoli, 
kjerkoli in zaradi česarkoli; to vključuje tudi morebitno mediacijo med trenerjem 
in klubom  

 Ureditev in uskladitev vseh aktov DNTOZLJ; (akte najprej preveriti, nato 
uskladiti) 

 Sodelovanje z MNZ Ljubljana, ZNTS in NZS; 
 Javnost delovanja in javnost porabe sredstev, kamor lahko spada tudi izdelava 

realnega proračuna in potrditev le-tega na skupščini društva; ena glavnih nalog je, 
da se pridobljena finančna sredstva v takšni ali drugačni obliki vrnejo trenerjem 



in se le minimalna sredstva namenijo za administracijo, kamor štejem UO, NO in še 
kakšen odbor ali komisijo 

 Izobraževanje trenerjev: 
1. Pomoč pri izobraževanju trenerjev v tujini in prenos znanja med ostale trenerje; 

(sofinanciranje in nato povratna informacija teh trenerjev; možnosti UEFA…) 
2. Organizacija strokovnih seminarjev in letnih rednih izobraževanj po novih 

razvojnih smernicah; (nogomet se hitro razvija in potrebno je biti v koraku s 
časom; sodelovanje z deležniki doma in v svetu) 

3. Po dogovoru zagotoviti izobraževanje za člane društva pri domačih in tujih 
nogometnih klubih; 

4. Vsaj 2x letno organizirati predavanje o aktualni temi in po predavanju narediti 
odprto razpravo med trenerji 
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