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

 
Trener UEFA A 

 
Vodja programov usposabljanja 

Vodja šolanj in usposabljanj Nogometne zveze Slovenije je Matjaž Jaklič. 

 

Vpisni pogoji 

Kandidati morajo imeti strokovni naziv Strokovni delavec 2 – športno treniranje – nogomet / Trener UEFA 

B z oceno “uspešno opravil”, enoletno prakso v nazivu TRENER UEFA B, končano najmanj IV. stopnjo  

izobrazbe, morajo biti člani DNT z aktivno licenco ter morajo voditi ekipo.  

 

Šolanje 

Šolanje in usposabljanje traja 260 ur, od tega obsega teoretični del 111 ur, praktični neposredni del obsega 

94 ur, praktični samostojni del obsega 47 ur in izpiti obsegajo 8 ur. Usposabljanje bo potekalo v  3. 

modulih. 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 v nazivu TRENER UEFA  A, pridobijo pravico do nadaljnjega šolanja. 

 

Kraj in čas šolanja: 

Nacionalni nogometni center Brdo, Predoslje: 

1. Modul 20. – 31.1. 2020, 

2. Modul 29.6. – 10.7. 2020,  

3. Modul april 2021. 

 

Število udeležencev: 

Na šolanje bo sprejetih največ 35 kandidatov, prijavljenih po vrstnem redu prijav. Prednost pri vpisu bodo 

imeli že v lanskemu letu potrjeni kandidati, bivši vrhunski igralci, komisija pa se bo odločala tudi na podlagi 

regijskih potreb. Komisija za usposabljanje strokovnih kadrov NZS pripravi in potrdi spisek kandidatov. 

 

Rok in kraj prijave: 

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). 

  

Prijavnico, kopijo diplome Strokovni delavec 2 – športno treniranje - nogomet, fotokopijo spričevala 

splošne šolske izobrazbe, potrdilo nogometnega kluba o delovanju in zdravniško spričevalo o sposobnosti 

za sodelovanje na praktičnemu delu šolanja pošljite na naslov: Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40A, 

4000 Kranj.  

Zadnji rok za prijavo je četrtek, 31.10.2019. Prijave se sprejemajo do zapolnitve mest, kandidati pa bodo o 

sprejemu na usposabljanje obveščeni do 25.11.2019. Nepopolne prijave bo Komisija za usposabljanje 

kadrov NZS, zavrgla. 

 

Stroški šolanja: 

Stroški šolanja so 1100,00 € (DDV je vključen v ceno) in jih poravnate po prejetemu računu in obvestilu o 

sprejemu na šolanje. Rok za plačilo bo naveden na računu. Stroški morebitnega bivanja in prehrane niso 

vključeni v stroške šolanja in jih nosijo udeleženci sami. 

 

Predmetnik in predavatelji usposabljanja 

 Teorija treniranja nogometašev - Branko ELSNER, 

 Taktika teorija - dr. Marko POCRNJIČ, 

 Taktika praktično - dr. Marko POCRNJIČ in prof. Matjaž ŽELEZNIK, 

 Kondicija teorija - dr. Marko POCRNJIČ, 

 Kondicijska priprava praktično - dr. Marko POCRNJIČ in prof. Matjaž ŽELEZNIK, 

 Pedagoška praksa - dr. Marko POCRNJIČ in Branko ELSNER, 

 Teorija nogometa - Brane ELSNER, 

 Pravila nogometne igre - Meho AVDAGIČ, 

 Sociologija športa I. - dr. Mojca DOUPONA TOPIČ, 

 Teorija treniranja - dr. Rado PIŠOT, 

 Psihologija športa I. - prof. Robert MISJA, 

 Medicina športa I – dr. Vedran Hadžić, 

 Tehnologije v nogometu I – mag. Matej Lekše, 

 Delo z vratarjem – Branko Zupan; 

 Organizacija in upravljanje – prof. Jani Sajko; 

 Odgovornost in zakonodaja v športu; 

 po potrebi še drugi zunanji sodelavci Nogometne zveze Slovenije. 

 

Samostojno delo 

 Seminarske naloge: 

 Teorija igre – Model igre ekipe, ki jo treniram;        

 Teorija treniranja nogometašev – različne teme;       

 Pedagoška praksa – snemanje in samo presoja lastnega treninga; 
 

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


 

 

 
 
 
 
 
 

 Pedagoška praksa – tedenski ciklus lastne ekipe z analizo zadnje tekme,  s podrobnim  
opisom treningov, opisom sestanka pred naslednjo tekmo in analiza zadnje tekme; 

 Tedenska praksa pri ekipi 3. SNL ali 1. SML/SKL, ali 2. SML/SKL – podroben opis vseh aktivnosti 
v tedenskem ciklusu;        

 skupinsko delo pod vodstvom mentorja – vodenje treninga, analiza treninga, pogovor   
(skupina 5 in vsak organizira po eno skupinsko srečanje, pripravi in izvede trening z lastno ekipo); 
 
 

 

 

Organizator šolanja je Nogometna zveza Slovenije. 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 
 
Matjaž Jaklič  l.r.             Branko Elsner l.r. 
Vodja tehničnega sektorja NZS                           Trenerska šola prof. Branko Elsner 
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