
 
 

Društvo nogometnih trenerjev območnega združenja Ljubljana (DNTOZLJ) na podlagi sklepa upravnega 

odbora, ki je bil sprejet na 16. redni seji dne 2. 2. 2023, z namenom spodbujanja dodatnega 

izobraževanja svojih članov 

 

objavlja 

 

razpis za sofinanciranje udeležbe na dodatnih trenerskih izobraževanjih za člane DNTOZLJ za 

leto 2023 

 

 

 

 

I. Ime oziroma naziv in sedež naročnika 

 

Društvo nogometnih trenerjev območnega združenja Ljubljana, Pod Hribom 55, 1000 Ljubljana (v 

nadaljevanju: DNTOZLJ). 

 

 

II. Predmet javnega razpisa 

 

 

Predmet razpisa je sofinanciranje udeležbe članov DNTOZLJ na dodatnih trenerskih izobraževanjih v 
Sloveniji in v tujini, ki ne potekajo v organizaciji Nogometne zveze Slovenije (NZS), Zveze nogometnih 
trenerjev Slovenije (ZNTS) in slovenskih Društev nogometnih trenerjev (DNT) in ki prispevajo k 
pridobivanju novih znanj na področju treniranja vseh starostnih kategorij. Sofinancirana bodo 
izobraževanja s področij tehnično – taktične priprave, kondicijske priprave, videoanalize, javnega 
govornega nastopanja, prehrane in hidracije nogometašev, regeneracije, psihologije, metodologije, 
individualnega treniranja ter treniranja vratarjev. Izobraževanje lahko poteka v živo ali na daljavo. 

 
 
 

III. Pogoji za prijavo 

 

Na razpisu lahko sodelujejo člani DNTOZLJ, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

- prijavljeno izobraževanje spada v vsebino predmeta iz II. točke razpisa,  

- prijavitelj ima do poteka roka za prijavo na razpis poravnane vse obveznosti  do DNTOZLJ, 

- prijavitelj ima veljavno trenersko izobrazbo (najmanj UEFA C ali Futsal C). 

 

Prijave, ki ne bodo izpolnjevale zgornjih pogojev, bodo zavrnjene. 

 

 

IV. Okvirna višina sredstev 

 

Okvirna višina sredstev razpisa je 10.000 EUR. Sredstva za ta namen so zagotovljena v proračunu 

DNTOZLJ 2023.  

  

 

V. Delež in višina sofinanciranja izobraževanj 

 

Zaprošena sredstva lahko znašajo največ 80,00 % celotne vrednosti izobraževanja, vendar ne več kot 

800 EUR.  

 

Prijave prijaviteljev, ki ne bodo predvideli sofinanciranja iz lastnih ali drugih virov ali bodo zaprosili za 

višji delež od 80,00 % oziroma višji znesek od 800 EUR, bodo zavrnjene. Višina dodeljenih sredstev za 



 
 

sofinanciranje posameznega izobraževanja, ne glede na razdelitvena merila, ne more presegati 800 

EUR.  

 

DNTOZLJ si pridržuje pravico, da določi višino sredstev za izvedbo posameznega izobraževanja tako, 

da upošteva nujnost posameznega stroška oziroma oceni realnost višine posameznega stroška.  

 

 

VI. Način sofinanciranja 

 

Izbranim članom DNTOZLJ bodo sredstva nakazana v 30 dneh po prejemu in potrditvi pravilno izdanega 

računa za izplačilo v višini odobrenih sredstev v skladu s pogodbo o sofinanciranju. 

 

Trener je dolžan DNTOZLJ oddati zaključno poročilo najkasneje v 30 dneh po zaključenem 

izobraževanju, šele po potrditvi zaključnega poročila s strani DNTOZLJ trener lahko izstavi račun za 

izplačilo.  

 

 

VII. Rok izvedbe 

 

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2023. 

 

 

VIII. Upravičenost stroškov 

 

 

Sofinancirani bodo stroški udeležbe na izobraževanjih (kotizacija) ter stroški bivanja in prevoza. 

 

Stroški in izdatki so upravičeni, če: 

 

− so z izobraževanjem neposredno povezani, so potrebni za njegovo izvajanje in so v skladu s 

cilji izobraževanja, 

− so prepoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarjenja, 

− temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah. 

 

Priznane stroške lastne udeležbe lahko predstavljajo zgolj tisti stroški, ki jih prijavitelj lahko izkaže z 

dokazili o finančnih izdatkih. 

 

 

IX. Predložitev prijav 

 

Prijave se pošljejo le preko elektronske pošte na naslov info@dntoz-ljubljana.si. Oddaja prijave 

pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji razpisa in merili za ocenjevanje. 

 

 

X. Rok za predložitev prijave 

 

Rok za oddajo prijav je 19. 3. 2023 do 23.59. Prijave, ki bodo prispele po tem roku, se štejejo kot 

prepozne in bodo zavržene. 

 

 

XI. Razpisna dokumentacija 

 

Razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa dosegljiva na spletni strani www.dntoz-lj-si. 



 
 

 

Celotna razpisna dokumentacija obsega: 

- razpisno besedilo, 

- obrazec 2023_Prijava, 

- vzorec pogodbe, 

- obrazec za zaključno poročilo, 

 

 

XII. Odpiranje, preverjanje formalne popolnosti prijav 

 

Postopek izbire bo vodil upravni odbor DNTOZLJ, ki bo z obravnavo prijav pričel na prvi redni seji po 

poteku roka za prijavo na razpis. Obravnava prijav ne bo javna. 

 

Upravni odbor bo na obravnavi preveril formalno popolnost predloženih prijav. Odpirale se bodo samo 

v roku dostavljene ter pravilno izpolnjene, in sicer po vrstnem redu, po katerem so bile predložene.  

 

Če manjkajoča dokumentacija ni javno dostopna, bo upravni odbor v petih dneh od odpiranja prijav 

prijavitelje pozvala, da v roku petih dni dopolnijo prijavo. Če prijava v navedenem roku ne bo dopolnjena, 

bo zavržena.  

 

 

XIII. Ocenjevanje prijav 

 

Upravni odbor bo preveril izpolnjevanje pogojev za kandidiranje na javni razpis, ki so določeni v II. točki 

tega razpisa. Če bo ugotovljeno, da prijavitelj ne izpolnjuje pogojev razpisa, bo prijava zavrnjena. 

 

Glavna kriterija za določitev deleža sofinanciranja bosta kakovost ter smiselnost izobraževanja, ki ju 
trener zagovarja v motivacijskem pismu v prijavi. 
 

Upravni odbor si pridržuje pravico, da lahko zniža posamezne postavke v finančnem načrtu, za katere 

meni, da so ocenjene previsoko in zahteva prilagoditev finančnega načrta prijavitelja. V primeru, da se 

prijavitelj ne strinja s predlagano spremembo finančnega načrta izobraževanja ali se ne odzove v roku 

in na način, določenem v pozivu, se šteje, da odstopa od vloge. 

 

 

XIV. Izid razpisa 

 

Prijavitelji bodo o izboru obveščeni najpozneje v roku 45 dni od odpiranja prijav. 

 

 

XV. Sklenitev pogodbe 

 

DNTOZLJ bo s trenerji, izbranimi za sofinanciranje, sklenilo pogodbe o sofinanciranju. Posamezna 

pogodba začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe stranki. 

 

XVI. Obveznost uspešnih prijaviteljev 
  
S sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju se prijavitelj zaveže, da bo na podlagi poziva DNTOZLJ opravil 

45-minutno vsebinsko predavanje o znanjih, pridobljenih na dodatnem usposabljanju, v okviru trenerskih 

seminarjev DNTOZLJ.   

 

 

Društvo nogometnih trenerjev območnega združenja Ljubljana 


