
NIVO 1 – mentoriranje po zaključnem usposabljanju UEFA C in UEFA B 

Kriteriji: 

 Minimalna izobrazba – trener UEFA A 
o Minimalno 5 let izkušenj pri delu z mladimi na nivoju NZS (U-15 do U-19) 
o Diplomanti športne smeri + 3 leta izkušenj na nivoju NZS 
o Delujejo v projektih NZS: Inštruktorji, trenerji na Gimnaziji Šiška 

 

NIVO 2 – mentoriranje med usposabljanjem UEFA B in UEFA A 

Kriteriji: 

 Minimalna izobrazba – trener PRO 
o Minimalno 5 let izkušenj pri delu z mladimi U17 do U19, vodenju 

mladinski programov ali članovskih ekip na nivoju NZS 
o Diplomanti športne smeri + 3 leta izkušenj na nivoju tekmovanj NZS 
o Zaposleni v projektih NZS: Inštruktorji, trenerji na Gimnaziji Šiška 

 

NIVO 3 – mentoriranje med usposabljanjem UEFA A in PRO  

Kriteriji: 

 Minimalna izobrazba UEFA PRO 
o Minimalno 7 let izkušenj pri delu z mladimi U19 ali članovskih ekip na 

nivoju NZS 
o Diplomanti športne smeri + 4 leta izkušenj z U19 ali člani na nivoju NZS 
o Zaposleni v projektih NZS: Inštruktorji, trenerji na Gimnaziji Šiška 

 
 

1. V primeru prevelikega števila predlaganih kandidatov s strani DNT-jev ima Komisija za 
izbor kandidatov (Elsner, Kavčič, Jaklič, Jakopič, Razboršek, Bole in Maučec) pravico, da 
glede na regijske potrebe naredi selekcijo in samo izbrane kandidate povabi na 
usposabljanje.  
 

2. Pogoj za pridobitev naziva »mentor« je uspešno opravljeno usposabljanje za mentorje, ki 
bo potekalo na NZS. 

 

3. Vrednotenje obiskov za posamezni nivoje mentorstva:  
  1. NIVO: 60 EUR + kilometrina (0,25 €/km) - ZNTS 
  2. NIVO: NZS 
  3. NIVO: NZS 

4. Število obiskov za kandidate, ki naredijo UEFA C in želijo se vpisati na UEFA B (cca. 100 
kandidatov): 2 obiska mentorja ZNTS + 2 x regijski center z inštruktorjem NZS; 
 

5. Število obiskov za kandidate, ki naredijo UEFA B in želijo na UEFA A: 2 obiska mentorja 
ZNTS; 
V prvi fazi se predlaga 2 obiska mentorja za kandidate po zaključenem UEFA C in 2 obiska 
za kandidate po zaključenem UEFA B. Glede na rezultate in potrebe, pa se bo število 
obiskov lahko tudi povečalo. 
 

 

 


