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Andrej Troha                                                                    

• Diplomiral na fakulteti FOV (diplomirani 
organizator- menedžer)

• V nogometu aktiven že 22 let, od tega 10 let profesionalno, 
zadnje 3 leta delujem kot trener vratarjev v Sloveniji 

• Dolgoletni reprezentant Slovenije ( U15-U21 )
• Državni prvak v sezoni 2007/08 1SNL (NK Domžale)
• Izkušnje v 1.SNL in tujini
• vodja in trener Akademije za vratarje N01 v Sloveniji
• certifikat FCB Barcelona (Pohorje; Maribor, Slovenija)
• certifikat Concept 4 Soccer Academy ( Šenčur;Kranj, Slovenija )
• trenerska licenca NZS-C

 
Živim za družino in nogomet.

                                                                                                                                                                        



Mag. Janko Smrečnik

• Športni znanstvenik
• Profesor telovadbe, filozofije in psihologije
• Diplomiral na Univerzi v Gradcu ( Avstrija )
• Treniral in igral na profesionalnem nivoju
• S trenerskim delom, kot trener vratarjev, se je začel ukvarjati  leta 1995 
• V letu 2003 je g. Janko ustanovil N01 Akademijo z a vratarje v Avstriji
• Od leta 2011 naprej deluje N01 Akademija za vratarje tudi v Sloveniji 

»Individualnost je posebnost vrhunskega športnika, zato ga je treba 
tudi individualno spremljati in trenirati.«

                                      

                                                                                                                                 



 
CILJI, VIZIJA IN PREDSTAVITEV N01 AKADEMIJE ZA VRATARJE 

»Naš cilj je, da realiziramo naše vizije. Naša vizija je, da dosežemo 
naše cilje – postati prava N01 in ne samo sanjati o tem.
Postati vratar v najboljši ekipi in ne samo sanjati o tem«

Smo prva N01 Akademija za vratarje v Sloveniji,  ki  je  pričela z delovanjem od leta 2012 
naprej  in za njo skrbi strokovno vodstvo, ki s svojim znanjem in bogatimi izkušnjami na 
svojih  področjih  skrbi  za  profesionalen,  kvaliteten,  uspešen  in  optimalno,  za  potrebe  in 
sposobnosti mladega športnika, prikrojen trening.

Za realizacijo zgoraj omenjenega cilja nudimo redne, kvalitetne in celoletne treninge, 
ki  mlademu vratarju  nudijo  optimalne  pogoje  ter  individualno  prikrojen  trening, 
glede  na  sposobnosti  vsakega  posameznika.  Na  ta  način  se  izboljša  splošna 
sposobnost  športnika,  ki  je  hkrati  podlaga za izboljšanje  nadaljnjega delovanja  in 
treniranja.  Poleg  treninga,  ki  s  profesionalnim učenjem  odpravi  slabosti  in  krepi 
dobre lastnosti, nudi N01 Akademija za vratarje profesionalno okolje, ki nudi vse, kar 
se na poti do profesionalca potrebuje. N01 Akademija za vratarje ponuja s celoletnim 
spremljanjem mladega vratarja dejavnost, ki je v celi Evropi enkratna. 

Samo  s  profesionalnim,  doslednim  delom  in  uresničenjem  svojih  sposobnosti,  se 
lahko uresniči vizija profesionalne kariere kot N01 vratarja.

- KVALITETEN, kontroliran  RAZVOJ mladega športnika,
- STROKOVNO profesionalno  DELOVANJE, 
- POMOČ NA RAZLIČNIH PODROČJIH ( mentalna podpora, nasveti ..),
- STROKOVEN  odnos do KLUBOV,
- DOBER , odprt ODNOS do STARŠEV in obratno,
- IZOBRAŽEVANJE, IZPOPOLNJEVANJE NA RAZLIČNIH PODROČJIH,

      -     PREPOZNAVNOST (mediji, sponzorji,..) .
  



Prav  tako  je  pomembno,  da  se  strokovno  dela,  da  ustvarimo  dober  odnos  vseh 
sodelujočih, da se posamezniki pravilno razvijajo, izobražujejo in da postanejo dobri 
vratarji, kulturni ljudje. Da jim pomagamo pri udejanjanju v bodočih  profesionalnih 
klubih oz.  jim pomagamo pri  nadaljnji  življenjski  poti  ter,  da  N01 Akademija za 
vratarje v prihodnosti postane ena najbolj prepoznavnih vratarskih šol v Sloveniji.

N01 simply the best!


