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RAZPIS 2021
Trenerska šola NZS prof. Branko Elsner razpisuje usposabljanje strokovnih kadrov za naziv

Strokovni delavec 2 – športno treniranje – nogomet
2. Stopnja
Trener UEFA B
Vodja programov usposabljanja
Vodja šolanj in usposabljanj Nogometne zveze Slovenije je Matjaž Jaklič.
Cilji programa:
Pripraviti trenerje za vodenje in usmerjanje v razvoj sposobnosti in tekmovanje članskih moštev v okviru
Medobčinskih nogometnih zvez in mlajših kategorij na regionalnem nivoju. Cilj je tudi osvojiti ustrezne
kompetence za delo z mlajšimi kategorijami obeh spolov in v različnih igralnih formatih.
Kompetence:
Strokovni delavec 2 – športno treniranje – nogomet, bo načrtoval, organiziral, izvajal in spremljal proces
športne vadbe. S tem v skladu si bo po absolviranem programu pridobil naslednje kompetence:
- Sposoben je kakovostno in varno izvajati ter spremljati vadbo nogometa;
- Pozna teorijo nogometne igre,
- Zna analizirati nogometno igro,
- Razume teoretične in praktične pristope k vadbi nogometne tehnike brez in z žogo,
- Razume teoretične in praktične pristope posamične in moštvene taktike v nogometni igri,
- Pozna teoretične podlage in praktične pristope kondicijske pripravi v nogometu,
- Pozna pravila nogometne igre,
- Pozna delo z vratarjem,
- Zna komunicirati z posameznikom, s ekipo in s starši,
- Zna načrtovati, organizirati in zna pripraviti in izvajati trening ter poročati,
- Pozna kaj je doping in kako se izvaja doping kontrola,
- Zna načrtovati, organizirati, izvajati in spremljati proces športne vadbe.
Vpisni pogoji
Kandidat mora imeti strokovni naziv Strokovni delavec 1 – športno treniranje – nogomet, mora biti aktiven
trener z licenco in mora imeti eno letno pedagoško prakso v nazivu Trener C. Ker bo del usposabljanja potekal
preko spleta, morajo kandidati imeti na računalniku aplikacijo MS Teams. Kandidati, ki niso državljani
Republike Slovenije, morajo imeti opravljen izpit iz znanja slovenskega jezika.
Število udeležencev
Na usposabljanje bo sprejetih največ 25 kandidatov. V primeru, da se prijavi manj kot 20 kandidatov,
usposabljanje odpade. V kolikor bo prijavljeno na usposabljanje več kandidatov kot je razpisanih mest (25),
bodo imeli prednost kandidati, ki so neuspešno kandidirali na predhodnih razpisih in so se ponovno prijavili
ter vrstni red prijav kandidatov, ki se prijavljajo prvič. Po potrebi bomo upoštevali tudi pravilo enega kandidata
na klub.

Usposabljanje
Usposabljanje traja skupno 120 ur (51 ur teoretičnega, 49 ur praktičnega dela in 20 ur dela v klubu). Po
uspešno zaključenem usposabljanju dobijo kandidati strokovni naziv Strokovni delavec 2 – športno treniranje
– nogomet / TRENER UEFA B. Kandidati, ki zaključijo šolanje z oceno “uspešno opravil” in enoletnim delom kot
Strokovni delavec 2 – športno treniranje – nogomet / TRENER UEFA B.
Kraj in čas šolanja
Maribor:
24.5. – 23.6.
Prednost bodo imeli že prijavljeni kandidati v letu 2020
NNC Brdo: 1. modul 26.8. – 3. 9. in 2. modul 18. – 24.10.
Prijava na usposabljanje
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).
Izpolnjeno prijavnico in priloge (fotokopija šolske izobrazbe, kopijo diplome Strokovni delavec 1 – športno
treniranje – nogomet, potrdilo kluba ali MNZ o enoletni pedagoški praksi in za nedržavljane RS, potrdilo o
znanju slovenskega jezika), pošljete na naslov: Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40a, 4000 Kranj ali na
e-pošto usposabljanje.trenerjev@nzs.si Rok za prijavo je najmanj 14 dni pred pričetkom usposabljanja. Prijave
se sprejemajo do zapolnitve mest.
Stroški usposabljanja
Stroški šolanja so 500,00 € (DDV je vključen v ceno) in jih poravnate po prejetem obvestilu o sprejemu na
usposabljanje in prejetem računu. Stroški morebitnega bivanja in prehrane niso vključeni v stroške šolanja in
jih nosijo udeleženci sami.
Predmetnik usposabljanja
OŠT - osnove športnega treniranja (12)
PŠP – preventiva športnih poškodb in pretreniranost (5)
OU – organizacija in upravljanje (3)
AI – Igra – analiza igre (4)
MEN – management (1)
SI – Sistemi igre (2)
TTK – tehnika (1) – taktika (3) – kondicija (2)
PNI – pravila nogometne igre (5)
Vratar (4)
PT – Priprava na trening (2)
PSIH – psihologija (4)
DOP – doping v športu (3)
PRAKTIČNO:
KON – kondicijska priprava (5)
TA – Taktika (15)
Vratar (5)
PT – prikaz treningov z različno vsebino (14)
ATiTN – analiza tekme in tedenski načrt (5)
DT – dokumentacija trenerja – načrtovanje in poročila (5)

Predavatelji usposabljanja
Marko Pocrnjič, Vedran Hadžić, Branko Zupan, Dejan Kopasić, Matjaž Železnik, Primož Jelen, Igor Fenko, Iztok
Kavčič, Robert Misja, Damir Rob, Tadej Langus, Goran Sentič, Vanja Starčević, Ivan Jani Sajko, Mitja Barborič,
SLOADO, Meho Avdagič, Branko Elsner in po potrebi še drugi zunanji sodelavci Nogometne zveze Slovenije.

Za dodatne informacije vam je na razpolago strokovna služba NZS (Iztok Kavčič, T: 04 275 9 446,
E: usposabljanje.trenerjev@nzs.si
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