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UVOD 
 

V letu 2019 pričenjamo z novo organizacijo na področju praktičnih 
vsebin v medobčinskih nogometnih zvezah (v nadaljevanju MNZ) za 
katere bosta skrbela koordinator nogometa za vse (v nadaljevanju 
koordinator NZV) in inštruktor NZS. 

 

 

 

MNZ 
 

INŠTRUKTOR NZS 
kvaliteta 

Izvedba strokovnih programov 

 

KOORDINATOR NZV 
množičnost 

organizacija programov 

 

Poenoteni strokovni programi NZS kot 

so treningi RC, centri U14, mentorstvo 

trenerjem, strokovna pomoč klubom, 

izdelav strok. gradiv ipd. 

 

 

Organizacija programov in 

komunikacija med NZS, MNZ in 

klubi. Dogovor s klubi glede 

uporabe igrišč in terminov. 

Obveščanje igralcev in klubov. 



NAMEN 

Namen NZS je, da preko inštruktorske službe ponudi 
pomoč MNZ-jem, klubom in trenerjem s ciljem izboljšati 
kvaliteto strokovnega dela preko različnih programov, ki 
bodo pripravljeni na NZS in enotni za celo Slovenijo. 
 
 
 
 
 

 



VLOGA INŠTRUKTORSKE SLUŽBE 

Predstavlja prehod med nogometom za vse in 
reprezentančnim nogometom. Poudarek bo na 
kvaliteti, selektivnemu procesu, strokovni pomoči 
klubom in strokovnih vsebinah.  
   

 

GRASSROOTS 

Nogomet za vse 

INŠTRUKTORSKA SLUŽBA NZS 
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CILJI 

• Skrbeti za razvoj, evidentiranje in dodatno informiranje nadarjenih igralcev 
preko regijskih centrov MNZ U12 in U13; 

  

• Evidentirati najboljše igralce (od 100 do 140) za selekcijo vzhoda in zahoda 
U14 preko treningov, testiranj in tekem med posameznimi MNZ selekcijami;  

  

• Sodelovati s selektorji mlajših reprezentanc ter pomagati v procesu 
selekcioniranja igralcev; 

 

• Ponuditi strokovno pomoč klubom preko različnih programov kot so 
mentorstvo perspektivnim trenerjem, priprava novih strokovnih gradiv in 
programov ozaveščanja trenerjev in igralcev ; 

 

• Sodelovati pri organizaciji in izvedbi trenerskih usposabljanj; 

  

• Aktivno sodelovati pri pripravi dodatnih strokovnih izpopolnjevanj za 
trenerje; 

 



6 PROGRAMOV IS NZS: 
 1. REGIJSKI CENTRI MNZ U12 IN U13: 

 - še naprej na vsakih 14 dni 

 - še naprej 8 aktivnosti spomladi in 8 jeseni 

 - začetek 18.2./19.2. oz. 4.3./5.3. 

 - sprememba 1: vsi MNZ-ji bodo po   

   novem imeli RC na ponedeljek ali/in torek 

 - sprememba 2: 1 trener NZS in 2 trenerja MNZ 

 - delo v manjših skupinah z vsebinami: 

      sklop 1: sprejemi in podaje 

      sklop 2: zaključki na vrata 

      sklop 3: igra 1:1 

      sklop 4: sodelovanje v igri (igra2:1, 3:2)  



2. CENTRI NZS U14: 

- delo s perspektivnimi igralci U14  

- treningi vzhodnega in zahodnega izbora   

- tekme med MNZ-ji 

- tekme med vzhodnim in zahodnim izborom 

- testiranje motoričnih in nogometnih   

   sposobnosti + antropometrija 

- 9 aktivnosti v spomladanskem delu in 6 v   

  jesenskem delu sezone 

  

6 PROGRAMOV IS NZS: 



6 PROGRAMOV IS NZS: 
 
3. SODELOVANJE S SELEKTORJI IN DELO V 
REPREZENTANCAH U15/U16: 

Namen sodelovanja s selektorji je pridobivanje novega 
znanja, izkušenj na mednarodnem nivoju in prenašanja 
novih znanj v klubske sredine za vsakdanje delo z mladimi 
igralci in igralkami.  



6 PROGRAMOV IS NZS 

4. STROKOVNO SODELOVANJE S KLUBI MNZ 

 

   4A) PRIPRAVA STROKOVNIH GRADIV 

•  nogometni priročniki 

• video NZS: delo z najmlajšimi igralci od 5 
do 10 let 

 

 



6 PROGRAMOV IS NZS 

4. STROKOVNO SODELOVANJE S KLUBI MNZ 

 

   4B) MENTORSTVO PERSPEKTIVNIM TRENERJEM V REGIJI 

 



6 PROGRAMOV IS NZS 

4. STROKOVNO SODELOVANJE S KLUBI MNZ 
 

   4C) PREVENTIVNI PROGRAMI OZAVEŠČANJA IGRALCEV IN   

          TRENERJEV  

 

 



6 PROGRAMOV IS NZS 

4. STROKOVNO SODELOVANJE S KLUBI MNZ 

4D) PRAKTIČNO DELO Z IGRALCI V KLUBU DO U15 

• Pomoč trenerjem pri strokovnem delu - 
načrtovanje in izvedba treningov  

  

 



6 PROGRAMOV IS NZS 

5. TRENERSKA USPOSABLJANJA 

• Inštruktorji NZS se z drugimi sodelavci NZS 
aktivno vključujejo v programe strokovnih 
usposabljanj za pridobitev trenerske 
usposobljenosti na 1. in 2. stopnji usposabljanj.  

 



6 PROGRAMOV IS NZS 

6. DODATNA STROKOVNA IZPOPOLNJEVANJA 

• v obliki specializiranih vsebinskih seminarjev za 
posamezno ciljno skupino trenerjev v posamezni 
regiji ali v sodelovanju s trenersko organizacijo v 
okviru izpopolnjevalnih in licenčnih seminarjev 
ZNTS.  





STROKOVNI KADER 

V programu inštruktorske službe bo delovalo deset trenerjev 
(trenutno devet), ki bodo razdeljeni po MNZ-jih oz. regijah 
glede na delež mladinskih ekip. 



Hvala za pozornost 


