
 
 

R A Z P I S 2011 
************* 

Trenerska šola prof. Branko Elsner ponovno razpisuje šolanje strokovnih kadrov za naziv 
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Šolanje traja skupno 160 ur. Po uspešno zaključenem šolanju dobijo kandidati strokovni naziv TRENER UEFA  A. 
Kandidati, ki zaključijo šolanje s povprečno oceno vseh izpitov najmanj 8 ali povprečno oceno 9 iz predmetov: 
Teorija nogometa, Teorija treniranja nogometašev, Taktika, Kondicija in Pedagoška praksa ter  1 letnim 
pedagoškim delom kot TRENER UEFA  A, pridobijo pravico do nadaljnjega šolanja. 
 
Vpisni pogoji: 
Kandidati morajo imeti strokovni naziv Trener UEFA B (Trener, Trener 1. raz) in oceno “uspešno opravil”, enoletno 
prakso kot TRENER UEFA B in končano najmanj IV. stopnjo  izobrazbe.  
 
Kraj in čas šolanja: 
Fakulteta za šport in ZŠD Ilirija v Ljubljani (praktično)  
Prvi semester: 6. – 19. junij 2011  (dnevno po 8 šolskih ur). 
Drugi semester: predvidoma 28. november  –  11. december 2011 
 
Število udeležencev: 
Ker se je na predhodni razpis na šolanje 2011 prijavilo 25 kandidatov, ki bodo do datuma pričetka šolanja 
izpolnili razpisne pogoje, bo sprejetih dodatno največ 10 kandidatov, prijavljenih po vrstnem redu prijav in 
plačil. 
 
Rok in kraj prijave: 
Prijavnico, kopijo zadnje trenerske diplome, fotokopijo spričevala splošne šolske izobrazbe, potrdilo nogometnega 
kluba o delovanju, fotokopija ali CD Dnevnik dela trenerja za ekipo, ki ste jo vodili v zadnjem obdobju, fotokopijo 
trenerske licence  in zdravniško spričevalo o sposobnosti za sodelovanje na praktičnemu delu šolanja pošljite na 
naslov:  
NZS, P.P. 3986, 1001 Ljubljana, za šolanje Trener A najkasneje do 15. marca 2011. 
 
Prijavnice se dobijo na Nogometni zvezi Slovenije, vseh MNZ in Centru za vseživljenjsko učenje Fakultete za šport 
ali na spletnih straneh NZS: www.nzs.si 
 
Stroški šolanja: 
1000€  za oba semestra. Šolnina se plačuje po prejetem računu za vsak semester posebej (500€) in mora biti 
poravnana pred pričetkom semestra. 
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,  tel: 01 53 00 436. 
 
 
Nogometna zveza Slovenije 
Aleš Zavrl          Branko Elsner 
Generalni sekretar               Trenerska šola prof. Branko Elsner 
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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 
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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: Prijavnica, kopija zadnje trenerske diplome, fotokopijo spričevala splošne šolske izobrazbe, potrdilo 
nogometnega kluba o delovanju, fotokopija ali CD Dnevnik dela trenerja za ekipo, ki ste jo vodili v zadnjem 
obdobju, fotokopija trenerske licence  in zdravniško spričevalo o sposobnosti za sodelovanje na praktičnemu del 
 

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: 
 
_______________________________    ________________________________ 
 


