Po 21. členu Statuta Zveze nogometnih trenerjev Slovenije, je Skupščina Zveze nogometnih
trenerjev Slovenije na zasedanju, dne 26. marca 2012 sprejela in 31.3.2014 ter 4.4.2016 dopolnila

PRAVILNIK O PODELJEVANJU LICENC
IN STROKOVNIH SEMINARJEV

I.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
( vsebina )

S Pravilnikom o podeljevanju licenc in strokovnih seminarjih ( v nadaljevanju: Pravilnik), Zveza
nogometnih trenerjev Slovenije ( v nadaljevanju: ZNTS) določa pogoje in postopke za pridobitev
licence potrebne za vodenje ekip v tekmovanjih Nogometne zveze Slovenije ( v nadaljevanju:
NZS) in Medobčinskih nogometnih zvez ( v nadaljevanju: MNZ) ter vrste, način in organizacijo
strokovnih seminarjev.
II.

LICENCE, ZAHTEVANA STROKOVNA IZOBRAZBA IN LICENCE PO
VRSTAH TEKMOVANJ
2. člen
( vrste licenc)

Za vodenje ekip se trenerjem lahko podeli:
 redna licenca,
 administrativna licenca,
 začasna licenca in
 častna licenca.
3. člen
( licence in strokovna izobrazba)

Zahtevana strokovna izobrazba za pridobitev licenc
LICENCE
ZAHTEVANA STROKOVNA USPOSOBLJENOST
________________________________________________________________________
UEFA PRO
Trener UEFA PRO
___________________________________________________________________________
PRO
Trener UEFA PRO, trener PRO, višji nogometni trener, dipl.trener
___________________________________________________________________________
UEFA A
Trener UEFA PRO, trener PRO, višji nogometni trener, diplomiran
trener, trener UEFA A, trener I. razreda
____________________________________________________________________________
UEFA B
Trener UEFA PRO, trener PRO, višji nogometni trener, diplomiran
trener, trener UEFA A, trener I. razreda, trener UEFA B

___________________________________________________________________________
C
Trener UEFA PRO, trener PRO, trener UEFA A, trener I. razreda,
Trener UEFA B, trener C, inštruktor, trener mladih, višji nog. tr.,
diplomiran trener.
___________________________________________________________________________
Futsal UEFA - B
Trener Futsal UEFA -B
___________________________________________________________________________
Futsal C
Trener Futsal UEFA B, trener Futsal C
TV B
Ž UEFA B

Trener vratarjev B
Trener UEFA PRO, trener PRO, višji nog. trener, dipl. trener,
Trener UEFA A, trener I. razreda, trener UEFA B

ŽC

Trener UEFA PRO, trener PRO, višji nogometni trener, dipl. trener,
Trener UEFA A, trener I. razreda, trener UEFA B, trener C, trener
mladih, inštruktor
____________________________________________________________________________
4. člen
( zahtevane licence)
Zahtevane licence za vodenje ekip in reprezentančnih selekcij
___________________________________________________________________________
VRSTA
ZAHTEVANA
POMOČNIK
TEKMOVANJA
LICENCA
NADOMEŠČANJE
1. SNL

UEFA PRO

UEFA A ( od 2019/20 PRO)

___________________________________________________________________________
2. SNL
PRO
UEFA B ( od 2019/20 UEFA A)
__________________________________________________________________________
3.SNL
UEFA A
UEFA B
___________________________________________________________________________
1. SML- U19
PRO
UEFA A
___________________________________________________________________________
1. SKL - U17
UEFA A
UEFA B
___________________________________________________________________________
2. SML - U19
UEFA A
UEFA B
___________________________________________________________________________
2. SKL - U17
UEFA B
C
___________________________________________________________________________
1. SNL - U15
UEFA B
C ( od 2019/20 UEFA B)
( od 2019/20 UEFA A)
___________________________________________________________________________
1.SŽNL

Ž UEFA B
(od 2019/20 UEFA A)

Ž C ( od 2019/20 UEFA B)

___________________________________________________________________________
SŽNL- U19, U18, U 17, U 16
ŽC
ŽC
( od 2019/20 UEFA B)
___________________________________________________________________________
1. MNZL Č
UEFA B
C
___________________________________________________________________________
2. MNZL Č
UEFA B
C
___________________________________________________________________________
1. MNZL – DO U 19
C
C
_________________________________________________________________________.
1.SFL
Futsal UEFA B
Futsal C
___________________________________________________________________________
2.SFL, DO U 21
Futsal C
Futsal C
___________________________________________________________________________
VODJA ML.PR.1. SNL
PRO
___________________________________________________________________________
VODJA ML.PR. 2. IN 3. SNL
UEFA A
___________________________________________________________________________
SELEKTORJI REPREZENTANC UEFA PRO
( ZA FUTSAL: UEFA B)
____________________________________________________________________________TRENERJI REPREZENTANC
PRO, UEFA A ( ZA FUTSAL: UEFA B)
___________________________________________________________________________
TRENERJI VRATARJEV
TV B ( OD 2017/18)
REPREZENTANC
____________________________________________________________________________
TRENERJI VRATARJEV
TV B ( OD 2017/18)
1.,2. IN 3. SNL
Opomba: Za vsa ostala tekmovanja, ki niso tu opredeljena, določi ustrezno licenco Upravni
odbor ZNTS ( v nadaljevanju: UO ZNTS)

III.

POGOJI ZA PRIDOBITEV LICENCE
5. člen
( osnovni pogoji )

Licence za vodenje ekip lahko pridobijo samo trenerji, ki so člani ZNTS, so plačali članarino pri
območnih društvih ali združenjih nogometnih trenerjev ( v nadaljevanju: DZNT) in zberejo 60
točk iz predhodnega licenčnega obdobja.
6. točk
( prenos točk)
Licence za vodenje ekip lahko v skladu s svojo strokovno izobrazbo in ob izpolnjevanju ostalih
pogojev iz tega Pravilnika pridobijo tudi trenerji, ki so zbrali 60 točk na osnovi prenosa točk iz
zadnjih dveh let.
7. člen
( izredni pogoji)

Kolikor trenerji ekip ob napredovanju le-teh v višje vrste tekmovanj ne izpolnjujejo pogojev za
pridobitev predpisane licence za glavnega trenerja, lahko prosilci v izrednem licenčnem postopku
s predložitvijo ustrezne licenčne dokumentacije, pridobijo zahtevano licenco za glavnega trenerja
pod naslednjimi pogoji:
 da je vodil ekipo najmanj zadnjih 6 (šest) mesecev;
 da je imel za samo eno stopnjo nižjo strokovno izobrazbo od predpisane in
 da se vpiše na nadaljnje trenersko usposabljanje v prvih možnih terminih in ga zaključi
najkasneje v 2 ( dveh ) letih od pričetka šolanja.

8. člen
( tuji trenerji)
a) 1. in 2. SNL
Tuji trenerji, ki niso državljani R Slovenije lahko trenirajo in vodijo na tekmovanjih članske ekipe
1. in 2. državne lige pod pogojema:
 da imajo UEFA PRO trenersko usposobljenost in
 pridobljeno veljavno licenco UEFA PRO v državi, iz katere prihajajo.
Licence za tuje trenerje veljajo za tekoče tekmovalno sezono pod pogoji:
 da se včlanijo v ZNTS,
 plačajo članarino in
 po tem pravilniku plačajo predvideno višino sredstev, za pridobitev ustrezne licence.
Za novo tekmovalno sezono se tujim trenerjem dodeli licenca po pogojih, ki so navedeni v tem
pravilniku.
b) 3. SNL
Tuji trenerji, ki niso državljani R Slovenije lahko trenirajo in vodijo na tekmovanjih članske ekipe
3. državne lige pod pogoji:
 da imajo UEFA A trenersko usposobljenost,
 pridobljeno veljavno licenco UEFA A v državi, iz katere prihajajo in
 znanje slovenskega ali drugega jezika, ki ga razume večina igralcev.
Licence za tuje trenerje veljajo za tekoče tekmovalno sezono pod pogoji:
 da se včlanijo v ZNTS,
 plačajo članarino in
 po tem pravilniku plačajo predvideno višino sredstev, za pridobitev ustrezne licence.
c) Ostale vrste tekmovanja
Tuji trenerji, ki niso državljani R Slovenije lahko trenirajo in vodijo na tekmovanjih članske
ekipe MNZ, SFL 1. in 2. lige, mladinske ekipe in ostale ekipe mlajših starostnih kategorij pod
pogoji:
 da izpolnjujejo pogoje iz 3., 4. in 10. člena tega Pravilnika,
 imajo pridobljeno strokovno izobrazbo po sprejetem učnem programu s strani UEFE
( ne velja za trenerje Futsala),
 predložijo uradno javna veljavna potrdila od ustrezno verificiranih ustanov o znanju
slovenskega jezika na osnovni ravni,




se včlanijo v ZNTS in
plačajo članarino.

Trenerjem, ki so si pridobili strokovno izobrazbo za pridobitev ustrezne trenerske licence na
šolanjih v R Sloveniji, ni potrebno predložiti potrdila o znanju slovenskega jezika na osnovni
ravni
d) Vodje mladinskih programov
Tuji trenerji, ki niso državljani R Slovenije so lahko vodje mladinskih programov pod
naslednjimi pogoji:
 da imajo UEFA PRO strokovno usposobljenost,
 pridobljeno licenco UEFA PRO v državi iz katere prihajajo,
 predložijo uradno javna veljavna potrdila od ustrezno verificiranih ustanov o znanju
slovenskega jezika na osnovni ravni.
Licence za tuje trenerje veljajo za tekoče tekmovalno obdobje pod pogoji:
 da se včlanijo v ZNTS,
 plačajo članarino in
 izpolnjujejo druge pogoje iz tega pravilnika.
Za novo tekmovalno sezono se tujim trenerjem dodeli licenca po pogojih iz tega pravilnika.
Trenerjem, ki so si pridobili strokovno izobrazbo za pridobitev ustrezne trenerske licence na
šolanjih v R Sloveniji, ni potrebno predložiti potrdila o znanju slovenskega jezika na osnovni
ravni.
d) Pomočniki trenerjev v 1., 2., 3. SNL in trenerji vratarjev
Pomočniki trenerjev so lahko tujci, ki izpolnjujejo pogoje iz 3.,4. in 10. člena tega Pravilnika in
da imajo znanje slovenskega jezika ali drugega jezika, ki ga razume večina igralcev.
IV. POSTOPEK ZA IZDAJO LICENC IN VREDNOST TOČKE
9. člen
( prijava, izdaja licenc in čas trajanja licenc)
Trenerji oz. DZNT ( za UEFA B in C) morajo podati zahtevo za dodelitev ustreznih licenc na
uradni naslov ZNTS. Popolne zahteve s plačanimi zneski za izdajo licenc se realizirajo v 15. dneh
od prejema zahtevka tako, da komisar za licence le-te posreduje DZNT.
Licence veljajo za tekmovalno sezono od 1.7. tekočega leta, do 30.6. naslednjega leta.

10. člen
( pridobitev licenc)
a) Redne licence

Trenerji pridobijo redne licence pod pogoji:
 da zberejo letno najmanj 60 točk v skladu s tem Pravilnikom;
 da vplačajo na TR ZNTS za licenco UEFA PRO, PRO, UEFA A, Futsal UEFA B, Futsal
C, TVB, Ž UEFA B in Ž C
oziroma na TR DZNT za licenco UEFA B in C višino sredstev izraženih v točkah:
- licenca
Futsal C
7 točke,
- licenca
Futsal UEFA B
11 točk,
- licenca
ŽC
7 točk,
- licenca
Ž UEFA B
11 točk,
- licenca
TVB
11 točk,
- licenca
C
7 točk,
- licenca
UEFA B
11 točk,
- licenca
UEFA A
17 točk,
- licenca
PRO
30 točk,
- licenca
UEFA PRO
45 točk.
b) Administrativne licence
Administrativne licence se trenerjem izdajo:
 tujim trenerjem, v kolikor ne izpolnjujejo pogojev iz 10. a. člena tega Pravilnika,
 domačim trenerjem, ki niso bili aktivni zadnjo ali več let in se želijo ponovno aktivirati
- licenca pridobljena na tej osnovi se lahko koristi le enkrat v časovnem obdobju šestih
let pod pogojem, da imajo trenerji plačano članarino za tekoče leto,
 domačim trenerjem, ki si želijo med letom pridobiti višjo licenco od veljavne v skladu s
strokovno izobrazbo in so se udeležili ustreznih licenčnih seminarjev.
Trenerji pridobijo administrativno licenco proti naslednji višini plačil izraženih v točkah:
- licenca
Futsal C
15 točk,
- licenca
Futsal UEFA B
30 točk,
- licenca
ŽC
15 točk,
- licenca
Ž UEFA B
30 točk,
- licenca
TVB
30 točk,
- licenca
C
15 točk,
- licenca
UEFA B
30 točk,
- licenca
UEFA A
40 točk,
- licenca
PRO
130 točk,
- licenca
UEFA PRO
160 točk.
c) Začasne licence
Začasne licence se trenerjem izdajo:
 Če so si pridobili prvi strokovni naziv v tekočem letu po končanih licenčnih seminarjih,
so člani matičnega DZNT, imajo plačano članarino za tekoče leto in plačajo višino
licenčnine kot to velja za pridobitev redne licence;
 Ko so že imeli licenco in so si v tekočem letu po licenčnih seminarjih pridobili višji
strokovni naziv. Za pridobitev višje licence, trenerji plačajo razliko med že dobljeno in
zaprošeno višjo licenco v vrednosti iz tč. a) tega člena.

11. člen
( vrednost točke)
Vrednost točke določi UO ZNTS v mesecu oktobru za vsako naslednje leto.

V. ORGANIZACIJA, TEME, ŠTEVILO UR, TERMINI IN PLAČILO TER DELITEV
STROŠKOV STROKOVNIH SEMINARJEV
12. člen
( organizacija)
a)





b)




Licenčne seminarje organizirajo:
za pridobitev licence C in UEFA B – DZNT v sodelovanju z ZNTS,
za pridobitev licence TVB, UEFA A, UEFA PRO in PRO – ZNTS,
za pridobitev licence Futsal C in Futsal UEFA B – ZNTS, v sodelovanju s Komisijo za
mali nogomet ( v nadaljevanju: KMN),
za pridobitev licence Ž C in Ž UEFA B – ZNTS, v sodelovanju s Komisijo za ženski
nogomet ( v nadaljevanju: KŽN)
Izpopolnjevalne seminarje organizirajo:
na ravni MNZ – DZNT,
na ravni NZS – ZNTS,
na ravni NZS za mali nogomet – ZNTS v sodelovanju s KMN.
13. člen
( teme za licenčne in izpopolnjevalne seminarje)

a) Licenčni seminarji
 Teme za licenčne seminarje C in UEFA B
Teme za licenčne seminarje lahko predlagajo DZNT, izbere in potrdi pa jih UO ZNTS.
Tri teme samostojno izberejo DZNT, potrdi pa UO ZNTS.
 Teme za licenčne seminarje TV B, UEFA A, PRO in UEFA PRO
Teme za licenčne seminarje izbere in potrdi UO ZNTS.
 Teme za licenčne seminarje Futsal C in Futsal UEFA B
Teme za licenčne seminarje predlaga KMN, potrdi pa UO ZNTS.
 Teme za licenčne seminarje Ž C in Ž UEFA B
Teme za licenčne seminarje predlaga KŽN, potrdi pa UO ZNTS.

b) Izpopolnjevalni seminarji
 Teme za izpopolnjevalne seminarje v organizaciji ZNTS
Teme za izpopolnjevalne seminarje izbere in potrdi UO ZNTS.
 Teme za izpopolnjevalne seminarje v organizaciji DZNT
Teme za izpopolnjevalne seminarje predlagajo DZNT, potrdi pa UO ZNTS.



Teme za izpopolnjevalne seminarje v organizaciji ZNTS in KMN.
Teme za izpopolnjevalne seminarje predlaga KMN, potrdi pa UO ZNTS.

Kolikor teme za licenčne in izpopolnjevalne seminarje ne potrdi UO ZNTS, se udeležba na teh
seminarjih ne šteje za pridobitev točk po 20. členu tega Pravilnika.
14. člen
( število ur izpopolnjevanja)
Predpisano število šolskih ur na licenčnih seminarjih:

za licenco Futsal C
- 5 ur,

za licenco Futsal UEFA B - 5 ur,

za licenco Ž C
- 5 ur,

za licenco Ž UEFA B
- 5 ur,

za licenco TV B
- 4 ure,

za licenco C
- 5 ur,

za licenco UEFA B
- 5 ur,

za licenco UEFA A
- 8 ur,

za licenco PRO
- 12 ur,

za licenco UEFA PRO
- 12 ur.
b) Predpisano število ur na izpopolnjevalnih seminarjih:
 najmanj 90 minut.
15. člen
( termini za izvedbo seminarjev)
Licenčni in izpopolnjevalni seminarji se organizirajo v terminih, ki jih določi UO ZNTS.
16. člen
( delitev in plačilo stroškov organizacije seminarjev)
a) Licenčni seminarji
 Vplačila za izdajo licence Futsal C, Futsal UEFA B, TV B, Ž C, Ž UEFA B, UEFA A,
PRO in UEFA PRO ostanejo v celoti ZNTS. ZNTS poravna vse stroške, ki so nastali v
zvezi z organizacijo in izvedbo teh seminarjev.
 Vplačila za izdajo licence C in UEFA B ostanejo v celoti DZNT. DZNT poravnajo vse
stroške, ki so nastali v zvezi z organizacijo in izvedbo teh seminarjev.
 Kotizacija v višini 3 točk za licenčni seminar Futsal C, Futsal UEFA B, TV B, Ž C in Ž
UEFA B, se ob prijavi vplača na TRR ZNTS. Vplačana sredstva so namenjena za nabavo
didaktičnih pripomočkov in stroškov organizacije seminarjev.
 Kotizacija v višini 5 točk za licenčni seminar UEFA A, PRO in UEFA PRO, se ob prijavi
vplača na TTR ZNTS. Vplačana sredstva so namenjena za nabavo didaktičnih
pripomočkov in stroškov organizacije seminarjev.



Kotizacija v višini 3 točk za licenčni seminar C in UEFA B, se ob prijavi vplačajo na TRR
DZNT. Vplačana sredstva so namenjena za nabavo didaktičnih sredstev in stroškov
organizacije seminarjev.

b) Izpopolnjevalni seminarji
 Stroške izvedb in organizacij izpopolnjevalnih seminarjev na ravni NZS pokriva ZNTS,
na ravni MNZ pa DZNT.
VI. UDELEŽBA NA SEMINARJIH, PRIDOBITEV USTREZNIH LICENC IN
TOČKOVNO VREDNOTENJE AKTIVNOSTI TRENERJEV
17. člen
( udeležba na seminarjih )
Licenčnih seminarjev za pridobitev ustreznih licenc in določenega števila točk se lahko
udeležijo le člani ZNTS z ustrezno strokovno izobrazbo, plačano članarino in po predhodni
pravočasni prijavi.
18. člen
( izdaja potrdil)
Za udeležbo na seminarjih udeleženci pridobijo potrdilo o udeležbi na seminarjih in predpisano
število točk
19. člen
(pridobitev ustrezne licence)
.
Za udeležbo na licenčnem seminarju UEFA PRO, lahko trenerji dobijo glede na strokovno
usposobljenost in izpolnitvijo ostalih pogojev iz tega pravilnika, licenco UEFA PRO, PRO,
UEFA A, UEFA B ali C.
Za udeležbo na licenčnem seminarju PRO, lahko trenerji dobijo glede na strokovno
usposobljenost in izpolnitvijo ostalih pogojev iz tega pravilnika, licenco PRO, UEFA A, UEFA
B ali C.
Za udeležbo na licenčnem seminarju UEFA A, lahko trenerji dobijo glede na strokovno
usposobljenost in izpolnitvijo ostalih pogojev iz tega pravilnika, licenco UEFA A, UEFA B ali
C.
Za udeležbo na licenčnem seminarju UEFA B in C, lahko trenerji dobijo glede na strokovno
usposobljenost in izpolnitvijo ostalih pogojev iz tega pravilnika, licenco UEFA B ali. C.
Za udeležbo na licenčnem seminarju Futsal C in Futsal UEFA B, lahko trenerji dobijo glede na
strokovno usposobljenost in izpolnitvijo ostalih pogojev iz tega pravilnika, licenco Futsal C ali
Futsal B.
Za udeležbo na licenčnem seminarju TV B, lahko trenerji dobijo glede na strokovno izobrazbo
in izpolnitvijo ostalih pogojev iz tega pravilnika, licenco TV B.

Za udeležbo na licenčnem seminarju Ž C in Ž UEFA B, lahko trenerji dobijo glede na strokovno
usposobljenost in izpolnitvijo ostalih pogojev iz tega pravilnika, licenco Ž C ali Ž UEFA B.
Trenerji, ki so s prenosom točk iz zadnjih dveh let dosegli kvoto 60 točk, dobijo licenco glede na
svojo strokovno usposobljenost.

20 člen
( točkovno vrednotenje aktivnosti trenerjev)
Točkovno vrednotenje aktivnosti
__________________________________________________________________________
VRSTA AKTIVNOSTI
ŠTEVILO TOČK
___________________________________________________________________________ 1.
Licenčni seminarji ( velja samo eden )
50
___________________________________________________________________________
2. Izpopolnjevalni seminarji ZNTS
20
___________________________________________________________________________
3. Izpopolnjevalni seminarji tujih zvez – certifikat
20
___________________________________________________________________________
4.. Izpopolnjevalni seminarji DZNT ( velja samo eden )
10
___________________________________________________________________
5. Izpopolnjevalni seminar ZNTS za mali nogomet ( velja samo eden ) 10
___________________________________________________________________________
6. Predavanja na licenčnih in izpopolnjevalnih seminarjih – različne teme 10
___________________________________________________________________________
7.. Objava različnih strokovnih člankov v revijah Trener in Naš nogomet 10
___________________________________________________________________________
8. Objava strokovnih člankov v tujih nogometnih revijah
20
___________________________________________________________________________
9. Avtor strokovne knjige
50

VII. POSTOPEK ZA PRITOŽBE NA IZDAJO LICENC IN PRITOŽBENE TAKSE
21. člen
( pritožba in sklep komisarja)

Proti sklepu komisarja za izdajo licenc, je možna pritožba v osmih dneh po prejetem sklepu.
Pritožbe in dokazila o plačanih pritožbenih taksah, se pošljejo pisno na ZNTS s pripisom »
Pritožba na sklep komisarja za izdajo licenc«.
22. člen
(višina pritožbene takse in način plačila - vračila)
Pritožbene takse v vrednosti 15 točk se plačajo na TRR Zveze nogometnih trenerjev Slovenije s
pripisom – ZNTS – pritožbena taksa. Ob ugodni rešitvi pritožbe, se pritožbena taksa vrne.
23. člen
( drugostopenjski organ)
Komisar za izdajo licenc popolne pritožbe posreduje Komisiji za pritožbe ZNTS
( drugostopenjski organ). Odločitev komisije za pritožbe kot drugostopenjskega organa je
dokončna.
24. člen
( izjemni primeri)
V izjemnih primerih lahko o izdaji licenc odloča UO ZNTS.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
( sprejem )
Podeljevanje licenc po tem Pravilniku velja, ko ga z večino glasov sprejme Skupščina ZNTS.
26. člen
(spremembe in dopolnitve)
Spremembe in dopolnitve tega Pravilnika se uveljavljajo po enakem postopku, kot je veljal pri
njegovem sprejemanju.
27. člen
( prenehanje veljavnosti)
S sprejetjem tega Pravilnika, preneha veljati dosedanji veljavni Pravilnik o podeljevanju licenc.

Brdo pri Kranju, dne 4.4.2016

Predsednik ZNTS
Mag. Rudi Bračič, prof.

