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V Porotorožu se je 13. In 14. januarja 2018 odvijal letošnji osrednji seminar ZNTS za
pridobitev licence UEFA PRO in A ter PRO, ki se ga je udeležilo 442 trenerjev z
najvišjo trenersko izobrazbo.
Na dvodnevnem seminarju (za trenerje UEFA A je bila obvezna prisotnost le v soboto
13.1.2018), se je zvrstilo osem predavateljev najvišjega nivoja tako, da so bile
predstavljne teme različnih področij, pri tem pa je bil izveden še praktični trening na
igrišču MNK Izola v Izoli, okrogla miza, razgovor z dr. Zdenkom Verdenikom ter
podani dve informaciji pomembni za nadaljnje delo trenerjev.

Po uvodnem nagovoru predsednika ZNTS Rudija Bračiča je trenerje pozdravil tudi
podpredsednik NZS mag.Stanko Glažar, ki je trenerjem zagotovil pomoč pri
uveljavljanju strokovnega dela v vseh nogometnih sredinah in strukturah NZS.
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V uvodnem predavanju 'Vloga trenerja v čistem nogometu - preprečevanju dopinga'
sta direktor SLOADO Jani Dvoršak in dr. Nina
SEMINAR PRO
Makuc predstavila nevarnosti dopinga in poti,
po katerih pride do zavednih in nezavednih
jemanj prepovedanih substanc. Naloge trenerjev
pri preprečevanju jemanja poživil, morajo biti
predvsem v preventivnem osveščanju igralcev in
vseh ljudi, ki z igralci delajo.
Predavatelj Fakultete za šport v
dr. Branko Škof je v svojem
predavanju 'Optimalizacija telesne
nogometaša' izredno nazorno
zahteve in potrebno delo za
pripravo nogometašev,

Ljubljani,
priprave
prikazal
kondicijsko

Dr. Tanja Kajtna, izredna predavateljica na
Fakulteti za šport v Ljubljani, pa je v svojem
predavanju
'Psihološki
vidiki
dela
nogometnih trenerjev' predstavila delo in
naloge sodobnega trenerja, ki se morajo
prilagajati razvoju in napredku družbe.

Brane Elsner, vodja šolanja pri NZS, je podal
pomembno informacijo v zvezi s pogoji
šolanja trenerjev C in novimi zahtevami
izobrazbe trenerjev v licenčnem postopku.
Zdenko Maučec, podpredsednik ZNTS, pa je
podal informacijo spremljanja izobraževanja,
usposabljanja, način prijave na seminarje,
šolanja in druge dogodke ZNTS, kar vse se bo
v prihodnje lahko odvijalo le preko
informacijskega sistema Regista, tako da
bodo vsi podatki o trenerju (trenerjev pasposrt) zbrani na enem mestu.
Pred praktičnim delom na igrišču je Slobodan
Pavkovič, trener UEFA PRO in pomočnik
trenerje srbske reprezentance, ki se je uvrstila
na SP v Rusiji, obrazložil vsebino treninga na
popoldanskem praktičnem delu seminarja, ki je
bil v Izoli ob pomoči igralcev MNK Izola in
trenerjev Nadžada Okčiča, Marka Božiča in
Petra Tošiča.
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Po praktičnem delu je vodja programa mentor in
talent pri ZNSS, Robert Krajnc, v svojem predavanju
trenerje opozoril na spremembo 'Pravil nogometne
igre', pri čemer je seveda vspodbudil posebne
odzive med prisotnimi trenerji ter bil deležen vrste
vprašanj.
Polemika se je nadaljevala tudi v okviru okrogle mize, ki jo je vodil Ervin Čurlič s
selektorjem U21 Primožem Gliho ter trenerjema 1.SNL, Dušanom Kosičem in
Simonom Rožmanom. Razprava je bila usmerjena na vprašanje sodobnega nogometa
ter kaj narediti pri nas. Različna gledanja so lahko vspodbuda za razmišljanje
trenerjev pri nadaljnjem delu.

S tem je bil prvi dan seminarja končan, podeljeni certifikati trenerjem UEFA A, ki pa
so bili povabljeni tudi na predavanja naslednji dan.
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Drugi dan seminarja, nedelja, 14.1.2018, se je pričel
z izvrstnim predavanjem Dalibora Zorka, vodjem
izobraževanja trenerjev pri FSS, ki je predstavil vlogo
sodobnega trenerja na vseh nivojih tekmovanja,
nalogami in zahtevami, ki morajo biti usklajene s
pogoji in realnimi možnostmi kluba ter trenerja.
Dr.Fredi Fiorentini, podpredsednik AEFCA
(evropske trenerske organizacije) je podal analizo
igre hrvaške reprezentance na SP 2014 v Braziliji.
Osredotočil se je na meritve, ki jih je opravila
skupina ekspertov FIFA na SP in jih primerjal s
tekmeci Hrvaške na tem prvenstvu in s prvakom
Nemčijo.
'Šest igralnih mest – šest funkcij in
nalog' je bil naslov predavanja
Slobodana
Pavkoviča,
trenerja
srbske
reprezentance,
ki
je
pripravljal za selektorja Musina
analize nasprotnikov in igralcev
srbske
reprezentance.
Izredno
sistematično je prikazal potrebno in
zahtevno analizo vsakega igralca na
ključnih pozicijah reprezentance
Srbije, njegove naloge in tudi učinke.
Predavanje, ki bi lahko služilo
trenerjem
kot
vzorec
pri
postavljanju modela igre v klubu, pa tudi reprezentancah.
Dr.Matjaž Vogrin je v svojem predavanju
vrhunsko prestavil in prikazal operativne
posege poškodb nogometašev, kar je bilo za
vse prisotne trenerje izjemno poučno. Prav
gotovo bodo trenerji drugače gledali na
zahteve operativnega posega svojih
igralcev.
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V trenerskem razgovoru, ki ga je vodil novinar Ervin Čurlič, je dr.Zdenko Verdenik
opredelil sodobni nogomet, razvoj stroke v Sloveniji, ovire ter navedel primer dobre
prakse ekipe Leipziga, ki bi ga bilo vredno posnemati v naših razmerah in pogojih.

S tem je bil seminar ZNTS 2018 tudi uspešno zaključen.
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Povedati pa je potrebno, da se je ob
robu seminarja dogajala vrsta
aktivnosti
za
vspodbujanje
strokovnega dela. Tako je k
'Dogovoru o strokovnem sodelovanju'
poristopila tudi trenerska organizacija
Črne gore, podpisan pa je bil tudi nov
'Dogovor' o sodelovanju med ZNTS in
Fakulteto za šport Ljubljana, ki sta ga
podpisala predsednik mag.Rudi Bračič
in dekan fakultete dr.Milan Žvan. Prav
tako se je sestal pred seminarjem tudi
kolegij ZNTS, v soboto zvečer pa tudi Upravni odbor ZNTS.
Za uspešno reaizacijo seminarja gre zasluga tako osebju in tehnikom v konferenčni
dvorani hotela 'Slovenija' v Portorožu, UO DNT Koper, ki so omogočili nemoten potek
seminarja, MNK Izola ter trenerji Okčič. Božič in Tošič, ki so s selekcijo U19/17
pomagali izpeljati praktični del seminarja, Zavod za kulturo in šport Izola, ki so
priskočili na pomoč po odpovedi FC Kopra, predvsem pa odličnim predavateljem in
trenerjem, ki so zavzeto in disciplinirano sledili predavanjem. Seminar je v celoti
koordiniral Bogdan Trope, generalni sekretar ZNTS.

Skupna ocena seminarja je zato prav gotovo - odlična.

Opozorilo trenerjem:
Celoten seminar je bil sneman in bo posredovan na spletni strani www.NZS.si /
ZNTS. Gradivo praktičnega dela seminarja, ki ga je pripravil Slobodan Pavkovič je
bilo objavljeno že pred seminarjem v PDF obliki in prevedeno v slovenski jezik.
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