
PRAVILNIK TOČKOVANJA 
 
Pogoji za napredovanje v strokovni naziv Trener UEFA PRO : 
 
Samo kandidati s strokovnim nazivom Trener PRO, ki so opravili vse izpite in s povprečno 
oceno najmanj 9 iz specialnih predmetov (Teorija treniranja nogometašev, Kondicijska 
priprava, Taktika in Pedagoška praksa) in predpisano prakso, pridobijo pravico do zaključnega 
izpita in izdelavo diplomske naloge za pridobitev strokovnega naziva Trener UEFA PRO.  
 
Izbrani bodo tisti kandidati, ki izpolnjujejo zgoraj zahtevane pogoje in jih bo potrdila Komisija 
za usposabljanje trenerjev NZS. 
Točke se zbirajo iz štirih področjih in sicer se točkuje kandidatova igralska kariera, trenerske 
izkušnje, splošna izobrazba in delovna uspešnost. 
 
Za vložitev kandidature je potrebnih minimalno 100 točk. 
 
Točkovanje : 

A SPLOŠNA IZOBRAZBA :  
 

Število točk 

1      VII. stopnja  30 

2 VI. stopnja                                                                                               20 

3        V. stopnja                                                                                                              10 

 

B IGRALSKA KARIERA: 
(možnih največ 60 točk) 

Liga Število 
točk 

1 Nad 30 tekem za A reprezentanco SLO A  60 

2 Nad 10 tekem za A reprezentanco SLO A 30 

3 Nad 10 tekem za reprezentanco U21 SLO U21 20 

4 Nad 150 tekem v najvišjem rangu tekmovanja       Pokalne, 1. liga 30 

5 Nad 100 tekem v najvišjem rangu tekmovanja Pokalne, 1. liga 15 

6 Nad 100 tekem v drugo-ligaški konkurenci 2. liga 10 

7    

*  Točke se lahko seštevajo samo za klubsko in reprezentančno kariero skupaj. (npr. 
nad 150 nastopov + reprezentanca). Upošteva se lahko samo en najvišji kriterij za 
reprezentance (točke od 1-3) in najvišji kriterij za klubska tekmovanja (točke od 4-6). 

    

C TRENERSKE IZKUŠNJE V NAZIVU TRENER PRO: 
(možnih največ 100 točk) 

Liga Število 
točk 

1 Samostojno vodenje ekipe v 2. SNL  2.  SNL 50 

2 Vodenje 1. SNL – 10 tekem 1. SNL 50 

3 Pomočnik v 1. SNL 1. SNL 30 

4 Vodenje ekipe v 1. SML 1. SML 15 

5 Vodenje reprezentanc (1 leto) U15-U21/DU17-A 40 

6 Trener v reprezentancah NZS (1 leto) U15 - U21/DU17 – A 10 

7 Vodja mladinskih programov 1.SKL/SML 1.SKL / SML 20 

8 Vodenje ekipe v SŽNL SŽNL 15 

    



 
Opombe z dodatno razlago: 
Celotna sezona prinaša 100% točk. Vsaj ½ sezone prinese 50% možnih točk. 
Pri vodenju mladinskih ekip je možnih največ 40 točk ne glede na število sezon. 
Kot vodja mladinskih programov lahko dobi največ 30 točk. Dvojna funkcija mladinski trener 
in vodja mladinskih programov se izključujeta. Točke se upoštevajo samo za eno funkcijo v isti 
sezoni. 
 
*Reprezentantom s +30 nastopi za A reprezentanco se trenerske izkušnje že upoštevajo tudi z 
UEFA A trenersko usposobljenostjo. 
 

D DELOVNA USPEŠNOST : 
(največ 50 točk) 

 
Število 

točk 

1 Več kot 5 let v projektih NZS Tehnični sektor NZS 40 

2 Zmagovalec s člani v 2. SNL – samostojno vodenje 2. SNL 20 

3 Državni prvak kot pomočnik v 1. SNL 1. SNL 20 

4 Državni prvak 1. SML 1. SML 15 

5 Pokalni članski prvak kot pomočnik ali glavni trener  15 

6 Pokalni mladinski prvak kot glavni trener  10 

7 Mentorstvo – 1. nivo (1 leto) (UEFA C)  10 

8 Mentorstvo – 2. nivo (1 leto) (UEFA B in UEFA A)  15 

9 Mentorstvo – 3. nivo (1 leto) (PRO)  20 

10 Predavanje na trenerskih seminarjih ZNTS   10 

11 Predavanje na trenerskih seminarjih DNT  5 

12 Predavanje na usposabljanju C ali UEFA B  5 

13 Predavanje na usposabljanju UEFA A ali PRO  10 

14 Avtor nogometnega strokovnega ali znanstvenega 
članka, ki je objavljen v strokovni ali znanstveni reviji   

 15 

15 Avtor knjige ali strokovnega priročnika  20 

 
Opombe z dodatno razlago: 
Delovna uspešnost je pomembno področje, kjer se nagradi trud in znanje trenerjev. To 
področje stimulira njihovo angažiranost pri mentorstvu, ki bo v prihodnje pomemben projekt 
znotraj usposabljanj. Spodbuja trenerje k pisanju strokovnih člankov in sodelovanju na 
trenerskih seminarjih ter usposabljanjih. 
Od točke 7 do 13 lahko kandidat pridobi najvišje število navedenih točk v enem letu. Tudi če 
ima več predavanj ali več strokovnih člankov se šteje samo zapisano število točk v enem 
koledarskem letu. 
 
Ugodnost za izjemne reprezentante Slovenije:  
Igralec, ki je odigral več kot 60 tekem za A reprezentanco Slovenije in ima usposobljenost PRO, 
ne glede na število izbranih točk, pridobi pravico do zaključnega izpita in izdelavo diplomske 
naloge za pridobitev strokovnega naziva Trener UEFA PRO. Na predlog direktorja reprezentanc 
lahko Komisija za usposabljanje kadrov NZS potrdi kandidate, ki so bili udeleženci EP ali SP v 
nogometu. 
 
Brdo pri Kranju, dne 10.11.2022                                                    Komisija za usposabljanje strokovnih kadrov NZS 


