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LICENCIRANJE NOGOMETNIH KLUBOV 
 
LICENČNI ODDELEK NZS 
 
Okrožnica št. 14 
 

       Ljubljana, 02.02.2004 
 
Nogometnim klubom 
1.SNL, 2.SNL in 3.SNL 
 
 
Zadeva: Dodatna razlaga administrativno-kadrovskega kriterija K.04 – Glavni 
trener 
 
 
Spoštovani ! 
 
Pravilnik za licenciranje NK NZS in UEFA določa med administrativno-kadrovskimi kriteriji za 
pridobitev ustrezne licence za nastopanje v UEFA tekmovanjih in tekmovanjih NZS kriterije z 
naslednjim besedilom: 
 
Št. Ime kriterija UEFA 1.SNL 2.SNL 3.SNL 

K.04 Glavni trener (A) Glavni trener mora imeti ustrezno trenersko izobrazbo in licenco 
v skladu s predpisi NZS. Njegove pravice in obveznosti morajo biti 
opredeljene v pisni pogodbi. 

 Licenca glavnega 
trenerja  PRO licenca PRO licenca PRO licenca najmanj A 

licenca 

K.05 Pomočnik glavnega 
trenerja 

(A) Pomočnik glavnega trenerja mora imeti 
ustrezno trenersko izobrazbo in licenco v skladu s 
predpisi NZS. Njegove pravice in obveznosti 
morajo biti opredeljene v pisni pogodbi. 

- 

 Licenca pomočnika 
glavnega trenerja 

najmanj A 
licenca 

najmanj A 
licenca 

najmanj B 
licenca - 

 
Na podlagi analize licenčnega oddelka UEFA je evropska nogometna zveza, dne 
26.01.2004, pripravila dodatno razlago izpolnjevanja administrativno-kadrovskega kriterija 
K.04 – glavni trener.  
 

I. Začasna zamenjava glavnega trenerja 
 
Glavni trener, ki začasno ne more opravljati svoje funkcije zaradi razlogov, ki niso 
povezani z delovanjem prosilca za licenco (bolezen, poškodbe ob nesrečah, ipd.) je 
lahko na podlagi posebnega dovoljenja podeljevalca licence začasno zamenjan z drugim 
trenerjem prosilca za licenco, ki izpolnjuje najmanj pogoje iz kriterija K.05 – pomočnik 
glavnega trenerja (pogodba, ustrezna trenerska izobrazba in licenca), vendar največ za 
obdobje 30 dni.  
 
Trener, ki je naknadno angažiran kot začasna zamenjava zaradi nezmožnosti opravljanja 
funkcije glavnega trenerja zaradi zgoraj navedenih razlogov, mora v celoti izpolnjevati 
pogoje iz kriterija K.04 (pogodba, ustrezna trenerska izobrazba in licenca). 
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II. Prekinitev pogodbe med sezono 
 
V kolikor pride do prekinitve pogodbe med prosilcem za licenco in glavnim trenerjem 
zaradi katerihkoli razlogov med samo licenčno sezono, mora prosilec za licenco 
angažirati novega glavnega trenerja, ki v celoti izpolnjuje pogoje iz kriterija K.04. Na 
podlagi Pravilnika o podeljevanju licenc ZNTS (Zveze nogometnih trenerjev Slovenije) in 
na podlagi sklepov IO NZS (Izvršnega odbora NZS) o tekmovanjih v članski konkurenci 
lahko ekipo prosilca za licenco začasno vodi pomočnik trenerja ali kateri koli drugi 
trener prosilca za licenco, ki izpolnjuje najmanj pogoje iz kriterija K.05 – pomočnik 
glavnega trenerja (pogodba, ustrezna trenerska izobrazba in licenca), vendar največ za 
obdobje 30 dni.  
 
 
III. Obveščanje 
 
Vsako spremembo je prosilec za licenco v pisni obliki dolžan posredovati podeljevalcu 
licence v roku 3 dni. 

 
 
UEFA ponovno poudarja, da mora prosilec za licenco v okviru licenčnega postopka predložiti 
popolno in točno dokumentacijo ter vse potrebne informacije (pravni kriterij P.02 – A) ter da 
prosilec za licenco kriterija K.04 (glavni trener) ne more izpolniti z angažiranjem pomočnika 
trenerja ali katerekoli tretje osebe prosilca za licenco, ki izpolnjuje pogoje iz kriterija K.04. 
Prosilec za licenco mora v okviru licenčnega postopka za izpolnitev kriterija K.04 predložiti 
vso potrebno dokumentacijo (ustrezna pogodba po formi in vsebini, dokazila o trenerski 
izobrazbi oz. usposobljenosti, kopija trenerske licence) za osebo, ki za prosilca licence 
opravlja delo glavnega trenerja. 
 
 
 
S spoštovanjem,  

 
 
Nogometna zveza Slovenije 
            
Dane Jošt l.r. 
Generalni sekretar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga: 

- UEFA dopis; 
 
 
V vednost: 

- Združenje klubov 1.SNL; 
- Medobčinske nogometne zveze 


