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POROČILO O DELU STROKOVNE DNTOZLJ ZA LETO 2020 

POROČILO STROKOVNE KOMISIJE DNTOZ Ljubljana 

ZA LETO 2020 

 

1. SK DNTOZ Ljubljana sestavljajo Edin Osmanović, Dejan Grabić, Miloš Kostić, Dejan Jelnikar ter 

koordinator SK Miha Kebe. 

 

2. SK se je v letu 2020 sestala trikrat in sicer 15. 1. 2020, 24. 8. 2020 in 13. 10. 2020 

2.1 Glavna točka dnevnega reda sestanka SK, dne 15. 1. 2020 je bila Licenčni seminar v Ljubljani, 

za trenerje z B in C licenco. V organizaciji licenčnega seminarja dne 3. 2. 2020 so aktivno in 

odgovorno sodelovali vsi člani SK. 

2.2 Licenčni seminar za B in C trenerje je potekal 3. 2. 2020 v Ljubljani. V dogovoru z vsemi člani 

SK sem na tem seminarju v vlogi predavatelja predstavil temo Nogometna periodizacija. Dejan 

Grabič  in ostali člani SK pa so bili aktivni pri organizaciji in delu okrogle mize. 

2.3 Glavna točka dnevnega reda sestanka SK, dne 24. 8. 2020 je bila Organizacija licenčnega 

seminarja 31. 8. 2020. V pripravi, organizaciji in izpeljavi seminarja so bili vključeni vsi člani SK. 

Dne 25. 8. 2020 smo z mladimi nogometaši nogometnega kluba Slovan v športnem parku 

Kodeljevo opravili poizkusni trening pred seminarjem. Dne 31. 8. 2020 pa smo na igrišču z 

umetno travo v športnem parku Kodeljevo vsi člani SK bili vključeni v izpeljavo praktičnega 

treninga na temo Igra 1 proti 1 v fazi napada. 

2.4 Glavna točka dnevnega reda sestanka SK, dne 13. 10. 2020 je bila Sodelovanje z inštruktorsko 

službo MNZ Ljubljana ter priprava za aktivnosti in seminarje v letu 2021. Ena od tem sestanka 

je bila tudi Razgovor o sodelovanju in poenotenju načrtov na nivojih MNZ in NZS. 

 

3. Zaključek 

Opravili smo torej tri sestanke SK in izpeljali dva licenčna seminarja. Zaradi covid situacije so 

vse preostale načrtovane aktivnosti SK v letu 2020 odpadle. Zahvaljujem se vsem članom SK 

za njihov prispevek. Prepričan sem, da s strokovnim znanjem, ki ga premoremo znotraj SK, 

lahko izpeljemo še marsikateri kvaliteten seminar in projekt. 

 

  

Kisovec, 27. 8. 2021       

Edin Osmanović l.r. 
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