
 
 

R A Z P I S 2011 

************** 
Trenerska šola prof. Branko Elsner razpisuje šolanje strokovnih kadrov za naziv 

 

T R E N E R  C   
************ 

Strokovni delavec v športu 1 
 

Šolanje traja skupno 65 ur (24 ur teoretičnega,  38 ur praktičnega dela in 3 ure izpiti). Po uspešno zaključenem 
šolanju dobijo kandidati strokovni naziv TRENER C – strokovni delavec v športu 1 in s tem pravico vodenja 
moštva v okviru MNZ do 18 leta starosti. Kandidati, ki zaključijo šolanje z oceno “uspešno opravil” in eno letnim 
delom kot TRENER C, pridobijo pravico do nadaljnjega šolanja za strokovni naziv TRENER UEFA B. 
 
Vpisni pogoji: 
končana najmanj IV. stopnja izobrazbe in najmanj 3 letni igralni staž (potrdilo kluba ali MNZ). 
Kandidati, ki niso državljani R Slovenije, morajo imeti opravljen izpit iz znanja slovenskega jezika. 
 
Kraj in čas šolanja: 
Šenčur   17 – 20 in 24 – 27 februar 
Maribor   7 – 10 in 14 – 17 april 
Mengeš   16 – 19 in 23 – 25 junij 
Tolmin    22 – 25 sep. in 29 sep – 2. okt  

   
Število udeležencev: 
na šolanje bo sprejetih največ 30 kandidatov, prijavljenih po vrstnem redu prijav in plačil.  V primeru, da se 
prijavi manj kot 20 kandidatov šolanja ne bo. 
 
Rok  in kraj prijave:  

- kandidati bodo sprejeti na šolanje po vrstnem redu prejetih prijav 
- Prijave se pošljejo na naslov: NZS, P.P. 3986., 1001 Ljubljana  

- Najmanj 40 dni pred pričetkom šolanja do zapolnitve mest (prijavite se čim preje) 

- Prijavnice se dobijo na Nogometni zvezi Slovenije na vseh MNZ, razpis in  prijavnica pa sta tudi na spletni 
strani NZS (www.nzs.si). 

 
Stroški šolanja: 

315€  (DDV je vključen v ceno) 
Po prejetem obvestilu o sprejemu na šolanje in računu je stroške  potrebno nakazati na TRR NZS:  33000 - 
0000606726  do datuma na računu. 
Stroške morebitnega bivanja in prehrane nosijo udeleženci sami in torej niso vključeni v stroške šolanja. 
 
Organizator šolanja:    NZS 
Vse informacije dobite na NZS, Branko Elsner  na tel: 01 53 00 436. 
 
 
Ljubljana, 2011 
 
Generalni sekretar NZS        »Trenerska šola  prof. Branko Elsner 
Aleš Zavrl l.r.       Branko Elsner l.r.   
             
 
 
 



 
 

 

 
T R E N E R  C - P R I J A V N I C A  

Strokovni delavec v športu 1 
 
Za šolanje v (obkroži): Šenčur,  Maribor,  Mengeš,  Tolmin 
 
Podatki o kandidatu 

 
IME IN PRIIMEK: _____________________________________________________ SPOL:   M        Ž 
 
NASLOV STALNEGA BIVALIŠČA: _________________________________________________________________ 
 
POŠTA S POŠTNO ŠTEVILKO: I__I__I__I__I ________________________________________________________ 
 
DATUM ROJSTVA  ______________________ KRAJ ROJSTVA______________________________________ 
 
TELEFON ali GSM: ________________________________ ŠT. KZZ (zdrav.zav.):I__I__I__I__I__I__I__I__I__I     
 
E- pošta:___________________________________________ 
  
STOPNJA ŠOLSKE IZOBRAZBE:  IV. V. VI. VII. VIII. IX. 
 
ČLAN NOGOMETNEGA DRUŠTVA:_________________________ FUNKCIJA:_____________________________ 
 
DRŽAVLJAN R. SLOVENIJE:  DA NE 
 

 

TRENER C – strokovni delavec v športu 1   
 
Podatki o plačniku šolnine 

 
NAZIV / ime: ________________________________________________________________________________ 
 
NASLOV: ___________________________________________________________________________________ 
 
POŠTA S POŠTNO ŠTEVILKO: I__I__I__I__I ________________________________________________________ 
 
DAVČNA ŠTEVILKA: I__I__I__I__I__I__I__I__I  DAVČNI ZAVEZANEC  da  ne 
 
TELEFON:____________________TELEFAKS:____________________E-POŠTA___________________________ 
 
Zadnji roki prijav so navedeni v razpisu                             Datum: _________________________________ 
 
Priloge: Fotokopija zadnje šolske izobrazbe, potrdilo kluba o igralskem stažu, nedržavljani R. Slovenije – 
potrdilo o znanju slovenskega jezika. 
 
Kandidat, s svojim podpisom dovoljuje uporabo podatkov s tega obrazca za potrebe kadrovskega informacijskega sistema na področju 
športa v Sloveniji -  ŠPaK. 

 
Podpis kandidata:       Podpis in žig plačnika šolnine: 
 
_________________________________    __________________________________ 
 
 
 


