
 

 

 

 

 

Okrožnica 02/13 

 

 

Ljubljana, 13.02.2013 Št.: 02/13 Ozn.: REPR LS/MJ 

 

Zadeva: Mladinski nogometni centri NZS 

 

Spoštovani, 

če želimo tudi v prihodnosti dosegati uspehe mladih reprezentanc, je nujno slediti modernim trendom 
razvoja nogometne igre in vseh spremljajočih dejavnikov. Eden izmed prvih ukrepov je zagotovo ta, da 
postane delo v reprezentancah še bolj sistematično, timsko in dolgoročno ne glede na to, kateri so tisti 
subjekti, ki sodelujejo v tem procesu.  
 
Nogometna zveza Slovenije je v letu 2013 pričela z oblikovanjem mladinskih nogometnih centrov NZS. 
Tako oblikovani mladinski nogometni centri NZS bodo postali dopolnilna oziroma dodatna oblika 
praktičnega izvajanja treningov vseh mladih reprezentanc od 15 do 19 let skozi celotno leto. Treninge 
bodo vodili selektorji posameznih reprezentanc, prisotni pa bodo tudi trener, fizioterapevt in ekonom 
reprezentance. Na podlagi novega dolgoročnega Mladinskega programa NZS 2013-2017, bosta direktor 
reprezentanc in vodja tehničnega sektorja NZS usklajevala letne programe dela s selektorji posameznih 
reprezentančnih selekcij s cilji in terminskim načrtom (koledar aktivnosti), nosilci in nalogami.  
 
Projekt mladinskih reprezentančnih nogometnih centrov NZS zasleduje predvsem naslednje cilje: 

- ustvarjanje kvalitetnih igralcev za igranje v članski reprezentanci Slovenije; 
- omogočiti selektorjem in reprezentančnim trenerjem kontinuirano in sistematično delo z najbolj 

perspektivnimi igralci v Sloveniji skozi celo leto; 
- vzpostaviti model dela, ki bo v čim večji meri omogočal individualni razvoj igralca; 
- ustvariti pogoje v trenažnem procesu za uigravanje posameznih linij v nogometni igri; 
- omogočiti mladim nadarjenim nogometašem iz širšega reprezentančnega seznama, 

da pokažejo vse svoje nogometno znanje in sposobnosti ter si pridobijo status stalnega 
reprezentanta; 

- enotno in kontinuirano spremljanje forme igralcev in ugotavljanje stopnje njihovega razvoja;  
- združevanje stroke in timsko delo reprezentančnih trenerjev; 
- približati model in način treniranja klubskim sredinam;  
- demonstrirati način dela v reprezentanci trenerjem v vseh MNZ-jih; 
- omogočiti dodatno izobraževanje trenerjev;  
- ustvarjanje kulta nogometaša-reprezentanta Slovenije z vsemi zahtevanimi osebnostnimi 

lastnostmi (zmagovalna miselnost, osnovne vrednote športa, pripadnost skupini, nacionalna 
zavest, poslanstvo in odgovornost); 

- motivirati in vzpodbujati igralce za čim bolj kvalitetno delo skozi celo leto; 
- razširiti bazo selekcijskega izbora državne selekcije U15 ter pri dekletih U17 in U19; 
- dvigniti kvaliteto ženskega nogometa. 
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V prilogi Vam pošiljamo koledar mladinskih centrov NZS za moške in ženske v letu 2013, za dodatne 

informacije pa je na voljo vodja tehničnega sektorja NZS, Matjaž Jaklič (01 5300 432; 051/273-301; 

matjaz.jaklic@nzs.si).  

 

 

S spoštovanjem, 

 

Nogometna zveza Slovenije 

 

Aleš Zavrl 

Generalni sekretar NZS 

 

 

Prilogi: 

- Koledar mladinskih centrov NZS za moške in ženske v letu 2013; 

 

Poslati: 

- Medobčinske nogometne zveze; 

- ZNSS, ZNTS; 

- Nogometni klubi (v tekmovanjih NZS); 

- Člani organov in komisij NZS; 

- Sodniki, delegati in kontrolorji (na listah NZS). 

 

- Člani NO NZS; 

- Člani IO NZS; 

- Častni predsednik NZS; 

- Direktor in selektorji nogometnih reprezentanc; 

- Arhiv, tu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRILOGA 1: Koledar mladinskih centrov NZS za moške reprezentance 

 
mesec januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november

selekcija

U18 4.11. (SB)

1995 25.2. (SB) 29.4. (DO) 27.5. (SB) 19.8. (DO) 23.9. (SB)
1 1 1 1 1 1

U17

1996 22.4. (SB) 13.5. (DO) 26.8. (SB) 16.9. (DO) 21.10. (SB) 25.11. (SB)
1 1 1 1 1 1

U16 11.3. (SB) 2.4. (DO) 5.8. (DO) 4.11. (DO)

1997 28.10. (SB)
1 1 1 1 1

U15 4.3. (DO) 8.4. (SB) 13.5. (MS)

1998

25.2. (PI) 22.4. (DO) 27.5. (DO) 26.8. (DO) 21.10. (PI)
1 1 2 2 1 1

15.4. 20.5. 28.10. 25.11.

1994 (DO) (DO) (DO) (DO)
1 1 1 1

MS - Murska Sobota

PI - Piran

DO - Domžale

SB - Slovenska Bistrica  
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PRILOGA 2: Koledar mladinskih centrov NZS za ženske reprezentance 

 
mesec januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november

selekcija

A 25.2. (IG) 18.3.(IG) 15.4. (IG) 20.5. (IG) 26.8. (IG) 9.9. (IG) 7.10. (IG) 4.11.(IG)

25.3. (IG) 22.4.(IG) 21.10. (IG)
1 2 2 1 0 0 1 1 2 1

U19 16.4.(IG) 14.5.(VE) 11.6.(IG) 29.8.(SB) 10.9. (IG) 8.10. (RE) 9.ali16 11.(VE)

23.4.(MS)
0 2 1 1 0 1 1 1 1

U17 15.3. (SB) 16.4.(IG) 14.5.(VE) 11.6.(IG) 21.7. (VE) 29.8. (SB) 10.9. (IG) 8.10. (RE) 9.ali16 11.(VE)

23.4.(MS)
0 2 1 1 1 1 1 1 1

U15 14.3.(MS) 18.4.(VE) 7.5. (RE) 13.6. (IG) 20.8. (SB) 5.9. (IG) 3.10. (VE) 5.11.(VE)

21.3.(IG)
0 2 1 1 1 0 1 1 1 1

SB - Slovenska Bistrica

IG - Ivančna Gorica

RE - Renkovci 

MS -Murska sobota

VE - Velenje  


