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Zadeva: Pravilnik NZS o trenerskem šolanju in usposabljanju 

 

 

Spoštovani! 
 
 

Obveščamo Vas, da je IO NZS na svoji 3. seji dne 24.05.2011 sprejel Pravilnik NZS o trenerskem šolanju in 

usposabljanju. 

S tem pravilnikom se opredeljujeta šolanje in usposabljanje nogometnih trenerjev v okviru Nogometne 

zveze Slovenije. Skozi prakso se je namreč pokazalo, da se ni več mogoče izogniti formaliziranju 

postopkov trenerskega šolanja in usposabljanja.  

Za pripravo prvega osnutka Pravilnika o trenerskem šolanju in usposabljanju je generalni sekretar NZS 

imenoval 5-člansko delovno skupino. Delovna skupina je ugotovila, da je dosedanja ureditev temeljila na 

bolj neformalnih pravnih osnovah, ki jih je pripravila strokovna služba NZS in pristojna komisija za 

usposabljanje kadrov. Slabost takšnega pristopa je bila predvsem v manjši preglednosti pravil 

trenerskega šolanja in usposabljanja, zatem v nekaterih nejasnostih glede možnosti pritožbe zoper 

odločitve komisije za usposabljanje kadrov, in, nenazadnje, v neusklajenosti s konceptom statuta NZS o 

pravici do odločanja v svetovalnih komisijah (t.j. svetovalne komisije lahko odločajo le na podlagi 

izrecnega pooblastila izvršnega odbora NZS v pravilniku ali sklepu, ki ga ta sprejme).  

S tem pravilnikom IO NZS daje pooblastilo, da komisija za usposabljanje strokovnih kadrov sprejema 

odločitve (prvi odstavek 17. člena predloga pravilnika), hkrati pa so za kvalitetno odločanje obvezne 

določene varovalke, in sicer strožja strokovna usposobljenost za članstvo, zahteva po neodvisnosti pri 

odločanju in možnost pravnega varstva zoper odločitve komisije za usposabljanje strokovnih kadrov.  

Kandidatom za trenersko šolanje in usposabljanje so v prilogah pravilnika sedaj na voljo tudi bolj 

pregledne bistvene informacije o posamezni vrsti šolanja in usposabljanja.  

Sicer velja poudariti, da ta pravilnik v pretežni meri povzema postopke in vsebino trenerskega šolanja in 

usposabljanja, kot ga je izvajala komisija za usposabljanje strokovnih kadrov že do sedaj. Postopek je bil 

nadgrajen v nekaterih pomembnih točkah, kot so razpis šolanja in usposabljanja, izpitne zadeve itd. 

Vsebina trenerskega šolanja in usposabljanja je bila dopolnjena oziroma spremenjena glede na 

dosedanje izkušnje posameznikov, ki so izvajali program šolanja in usposabljanja. 
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Pravilnik upošteva tudi trenutno veljavne dogovore z zunanjimi organizacijami, s katerimi NZS sodeluje 

na področju trenerskega šolanja in usposabljanja (npr. Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani, Pedagoška 

fakulteta Univerze v Mariboru), tako da zaradi uveljavitve tega pravilnika ne bo potrebno prilagajati 

drugih obstoječih pravnih podlag za izvedbo trenerskega šolanja in usposabljanja. 

 
 
S spoštovanjem, 
 

 

Nogometna zveza Slovenije 

Aleš Zavrl 

Generalni sekretar NZS 

 

 

 

 
Priloga: 

- Pravilnik NZS o trenerskem šolanju in usposabljanju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Poslati: 

- Medobčinske nogometne zveze; 

- ZNSS, ZNTS; 

- Združenje klubov 1. SNL; 

- Nogometni klubi (1., 2. in 3. SNL); 

- Člani organov in komisij NZS. 

 

- Člani NO NZS; 

- Člani IO NZS; 

- Častni predsednik NZS; 

- Arhiv, tu. 

 


