
  
 
 
 
 
 
Okrožnica licenčnega oddelka NZS št.: 01/09-OKR 
Ljubljana, 23.01.2009  
   
Zadeva: Glavni trener (K.09) - trenerska usposobljenost 
 
Pravilnik NZS za licenciranje nogometnih klubov (V3.0; Feb 2007) določa med administrativno-kadrovskimi 
kriteriji za pridobitev ustrezne licence za nastopanje v tekmovanjih UEFA in NZS tudi kriterij glavni trener 
(Priloga III: Administrativno-kadrovski kriteriji; K.09).  
 
Preglednica 1: Administrativno-kadrovski kriterij K.09 – glavni trener 
 

Št. U 1 2 3 Kadrovski in administrativni kriteriji – opis  

K.09 A A A A GLAVNI TRENER  
Prosilec za licenco mora imenovati glavnega trenerja članskega moštva. 
Glavni trener mora imeti ustrezno trenersko diplomo in licenco v skladu s predpisi NZS/ZNTS 
(Pravilnik Zveze nogometnih trenerjev Slovenije (v nadaljevanju: ZNTS) o podeljevanju trenerskih 
licenc), in sicer:  

a) UEFA PRO licenca ali veljavna diploma drugih nacionalnih nogometnih zvez, ki jo 
enakovredno priznava UEFA (UEFA); 

b) PRO licenca (1.SNL in 2.SNL); 

c) UEFA A licenca (3.SNL); 

 
Kriterij upošteva, da je NZS je polnopravna članica UEFA trenerske konvencije, ki določa dosledno 
medsebojno spoštovanje in priznavanje trenerskih usposobljenosti v skladu z UEFA pravili med članicami 
konvencije oziroma UEFA. Sistem trenerskega usposabljanja v okviru NZS predvideva poleg mednarodno 
primerljivih in priznanih trenerskih usposobljenosti (UEFA PRO, UEFA A in UEFA B) v skladu s predpisi NZS 
in ZNTS tudi (nacionalni) trenerski usposobljenosti C in PRO.  
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V skladu z določili Pravilnika NZS za licenciranje NK (V3.0) je pogoj za pridobitev mednarodne (klubske) 
UEFA licence s strani nogometnih klubov/prosilcev za licenco od TL 2008/09 dalje tudi izpolnitev kriterija 
glavni trener (K.09), ki na podlagi UEFA trenerske konvencije in predpisov NZS/ZNTS predvideva za 
glavnega trenerja trenersko usposobljenost UEFA PRO (ali veljavno diplomo drugih nacionalnih 
nogometnih zvez, ki jo enakovredno priznava UEFA). Na podlagi opavljene analize, usmeritev in predpisov 
UEFA ter predhodnih usklajevanj z ZNTS je IO NZS na 18. seji dne 19.11.2007 sprejel sklep, da se 
izjemoma kot izpolnitev administrativno-kadrovskega kriterija – glavni trener (K.09) za pridobitev UEFA 
klubske licence za tekmovalno leto 2008/09 šteje tudi, če ima glavni trener ustrezno nacionalno trenersko 
usposobljenost in licenco (SLO) PRO ter je v okviru sistema trenerskih usposabljanj NZS uradno pristopil k 
pridobitvi trenerske usposobljenosti UEFA PRO. 
 
Izvršni odbor UEFA je na seji dne 26.09.2008 potrdil novo besedilo Pravilnika UEFA za licenciranje 
nogometnih klubov (Edition 2008), ki med administrativno-kadrovskimi kriteriji podobneje kot doslej 
opredeljuje tudi kriterij glavni trener.  
Licenčni oddelek NZS je v skladu s svojimi pristojnostmi pripravil analizo trenutnega stanja na področju 
trenerskih usposobljenosti glavnih trenerjev v 1.SNL, na podlagi katere ugotavljamo,  

• da ima 17  slovenskih nogometnih trenerjev trenersko usposobljenost UEFA PRO; 
• da je 9 slovenskih nogometnih trenerjev že podalo vlogo za pridobitev ustrezne mednarodne 

usposobljenosti in da so trenutno v fazi pridobivanja UEFA PRO naziva (od tega 3 trenerji klubov 
1.SNL/PrveLige Telekom Slovenije); 

• da imajo UEFA PRO usposobljenost trenutno 4 glavni trenerji članskih moštev trenerja klubov 
1.SNL/PrveLige Telekom Slovenije. 

 

Upoštevajoč dopolnjena UEFA pravila, predpise NZS in ZNTS ter rezultate opravljene analize je IO NZS na 
seji dne 15.01.2009 sprejel naslednja sklepa: 

1. Za izpolnitev administrativno-kadrovskega kriterija – glavni trener (K.09) za 
pridobitev UEFA klubske licence se do preklica šteje tudi, če ima glavni trener 
ustrezno nacionalno trenersko usposobljenost in licenco (SLO) PRO ter je v okviru 
sistema trenerskih usposabljanj NZS uradno pristopil k pridobitvi trenerske 
usposobljenosti UEFA PRO. 

 
2. Ob napredovanju ekipe v višji rang tekmovanja na podlagi športnih in licenčnih 

kriterijev lahko prosilec za licenco kriterij K.09 – glavni trener v izrednem licenčnem 
postopku izpolni tudi s predložitvijo ustrezne licenčne dokumentacije za osebo, ki ima 
trenersko usposobljenost in licenco nižje ravni (npr. A v primeru zahteve PRO), ter 
izpolnjuje naslednje pogoje: 

a. je vodil ekipo, s katero je napredoval v višji rang tekmovanja, najmanj zadnjih 
6 (šest) mesecev preteklega tekmovalnega leta; 

b. je imel sklenjeno pogodbo za vodenje ekipe kot glavni trener; 
c. se vpiše na nadaljnje trenersko usposabljanje v prvem možnem terminu in ga 

zaključi najkasneje v 2 (dveh) letih od pričetka šolanja. 
 

S spoštovanjem, 
 
  Nogometna zveza Slovenije 
 
  Dane Jošt l.r. 
  Generalni sekretar 
Pripravil: licenčni oddelek NZS; 

 
V vednost: 
- nogometni klubi 1.SNL, 2.SNL in 3.SNL; 
- Združenje klubov 1.SNL; 
- Medobčinske nogometne zveze; 


