
 

 

 

 

 

 

 

  

Ljubljana, 17.01.2019 Št.: 2008/19 Ozn.: TEH BE/MJ/BR 

   

   

R A Z P I S   2 0 1 9 

 
Trenerska šola NZS prof. Branko Elsner razpisuje zaključni izpit z diplomsko nalogo za naziv 

Trener UEFA PRO 

Strokovni delavec v športu 2 
 

Temeljni cilj je usposobiti kandidate za vodenje moštva na vseh nivojih tekmovanj. 

 

Vpisni pogoji 

1. Diploma Trener PRO s povprečno oceno 9 iz specialnih predmetov (teorija igre, teorija treniranja 

nogometašev, kondicijska priprava, taktika in pedagoška praksa). 

 

2. a.) Izkušnje pri vodenju ekipe v 1. SNL (najmanj 15 uradnih tekem kot glavni trener po letu 1991 ali na 

zveznem nivoju tekmovanja pred letom 1991) ali 

b.) eno (1) letne izkušnje pri vodenju ekipe (2. SNL, 1. SML/SKL) v nazivu Trener PRO ter status 

reprezentanta (A, U21) z najmanj 10. uradnimi nastopi ali 

c.) tri (3) - leta izkušnje kot pomočnik  v 1. SNL v nazivu Trener PRO ter status reprezentanta (A, U21) z 

najmanj 10. uradnimi nastopi ali 

d.*) uspešen aktiven trener z najmanj 3. letnimi izkušnjami pri vodenju ekip v nazivu Trener PRO (2. SNL 

in 1. SML) na priporočilo kluba s katerim ima dolgoročno pogodbo (najmanj 5 let) 

d/1*)  uspešen aktiven trener z najmanj 3. letnimi izkušnjami pri vodenju ekip v nazivu Trener PRO 

(pomočnik v 1.SNL (najmanj 2 leti) in najmanj eno leto samostojnega vodenja 2. SNL ali 1. SML) na 

priporočilo kluba s katerim ima dolgoročno pogodbo (najmanj 5 let). 

d/2*)  uspešen aktiven trener z najmanj 3. letnimi izkušnjami pri vodenju ekip v nazivu Trener PRO, na 

priporočilo direktorja reprezentanc NZS, za trenerje reprezentanc NZS. 

 

3. Znanje tujega jezika. 

 

Prošnja kandidata za zaključni izpit vsebuje 

1. Življenjepis, 

2. potrdilo o pridobljeni šolski izobrazbi (fotokopija), 

3. potrdilo o trenerski usposobljenosti Trener PRO (fotokopija), 

4. številka trenerske licence, 

5. opis igralske poti, 

6. opis trenerske poti, 



 

 

 

 

 

 

7. potrdilo ustrezne ustanove o znanju tujega jezika, 

8. d.* skupna prošnja kandidata in kluba. 

 

Komisija za usposabljanje strokovnih kadrov NZS 

Preveri kandidature kandidatov in kandidata potrdi ali zavrne. Komisija bo nepopolne kandidature zavrgla. 

Potrjenim kandidatom določi komisijo (mentor, recenzent in član komisije) za oceno naloge in zagovor. Po 

potrditvi morajo kandidati pridobiti strokovni naziv v roku 2 (dveh) let. 

 

Mentorstvo pri zaključnem izpitu in izdelavo diplomske naloge 

Šolanje in usposabljanje je samostojno delo kandidata s podporo mentorja, ki kandidata spremlja v trenažnem 

procesu (2x), na tekmah (2x) in je vezano na  pripravo zaključnega praktičnega izpita, pripravo in zagovor 

diplomske naloge. Kandidat se mora udeležiti usposabljanja UEFA Student exchange pod okriljem UEFA. Temo 

diplomske naloge v sodelovanju s kandidatom določi mentor, recenzent pa izda poročilo o primernosti 

diplomske naloge. Izdelava diplomske naloge s pozitivno oceno mentorja in recenzenta, uspešen javni zagovor 

diplomske naloge in praktični izpit (predstavitveni trening) sta pogoj za opravljen izpit. Izvleček diplomske 

naloge je objavljen v strokovni literaturi NZS. 

 

Prijava na zaključni izpit 

Prijavite se s prijavnico, ki je priloga razpisa in jo najdete na spletni strani Nogometne zveze Slovenije 

(http://www.nzs.si/nzs/trenerji/solanje-trenerjev).   

Prošnjo kandidati pošljejo na Nogometno zvezo Slovenije, Predoslje 40a, 4000 Kranj,  najkasneje do 5.3.2019. 

Pisno potrdilo o primernosti kandidata bodo kandidati prejeli najkasneje do 30. 3. 2019. 

 

Stroški zaključnega izpita 

Kandidati, ki bodo dobili pozitivno mnenje o primernosti, morajo poravnati prispevek za delo izpitne komisije v 

višini 1100 € po prejetem računu. 

 

Za dodatne informacije vam je na razpolago strokovna služba NZS (Branko Elsner, T: 04 27 59 448,  

E: brane.elsner@nzs.si). 

 

 

Nogometna zveza Slovenije                                                                         Nogometna zveza Slovenije 

 

Rudi Bračič l.r.                                                                                                 Matjaž Jaklič l.r.                                                                                                

Predsednik komisije za šolanje NZS                                                                                      Vodja tehničnega sektorja NZS   
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d* - klub lahko priporoči samo enega uspešnega v klubu najmanj 3 leta aktivnega trenerja praviloma vsakih 5 let. 

USPEŠNOST (priloga razpisa): 

- Rezultatska uspešnost; 

- Vodenje ekipe z več mladimi reprezentanti; 

- Predavatelj na strokovnem področju; 

- Sodelovanje z NZS (predavatelj, trener reprezentanc). 

 

O potrditvi kandidata odloča Komisija za šolanje kadrov NZS. 

 

 


