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R A Z P I S   2 0 2 3 
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 vodja Tehničnega sektorja 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. S programom bodo 
kandidati pridobili kompetence oziroma znanja za izvajanje ter spremljanje procesa športne vadbe v 
nogometu v različnih pojavnih oblikah nogometne igre. Program poudarja tudi pomen športa v smislu 
ohranjanja zdravja, dobrega počutja, vitalnosti in zabave.  
 
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: 

- Ima osnovna znanja fiziološkega delovanja človeka; 

- Pozna živčno-mehanske osnove gibanja; 

- Pozna celovitost upravljanja procesa športnega treniranja (zakonitosti, načela, opravila, vrednotenje, 
načrtovanje - ciklizacija); 

- Pozna ustrezna vadbena sredstva in metode športnega treniranja; 

- Pozna najpogostejše akutne in kronične poškodbe v športu; 

- Pozna mehanizme preventivnega ukrepanja (vadba, regeneracija, prehrana); 
- Pozna ureditev, delovanje in financiranje športa v Sloveniji; 

- Pozna zbirke podatkov na področju športa; 

- Pozna pogoje za organizacijo in izvedbo športnih prireditev; 

- 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;  
- Razume teoretične in praktične pristope posamične, skupinske in moštvene taktike; 
- Pozna slovensko metodiko ustvarjanja igre; 
- Pozna teoretične podlage in praktične pristope kondicijske priprave v nogometu; 
- Pozna pravila nogometne igre; 
- Zna sodelovati s trenerjem vratarjev in pozna osnove dela z vratarji; 
- Zna komunicirati s posameznikom, z ekipo, s strokovnimi sodelavci in s starši; 
- Pozna kako se izvaja doping kontrola in ve kaj je doping; 
- Pozna razlike v treniranju na nivoju nogometa za vse, mladinskim in članskim nogometom; 
- Pozna Razvojni program NZS. 



 

 

 
Vpisni pogoji 
Za prijavo na usposabljanje se zahteva: 

- Izobrazba: najmanj IV. stopnja - potrdilo o zaključeni srednji šoli (matura ali zaključni izpit); 
- Diploma Strokovni delavec 1 – športno treniranje – nogomet;  
- Potrdilo kluba o enoletni trenerski praksi (z žigom in podpisom kluba); 
- Potrdilo o nekaznovanosti – ki ne sme biti starejše od 6 mesecev: Izpis iz kazenske evidence;  
- Posnetek zaslona trenerskega profila kandidata iz Registe (regista.nzs.si), kjer je razvidno, da ima 

kandidat plačano članarino in aktivno licenco. 
 

Dodatno potrdilo za tuje državljane: 
- Potrdilo o znanju slovenskega jezika. 

 
Dodatni pogoj za trenerje, ki so uspešno opravili usposabljanje Trener UEFA C od leta 2021 dalje:  
 

- Skupna ocena najmanj 8 (ocena delovanja, teorija in trenerski dnevnik). 
 
*Za resničnost posredovanih podatkov je posameznik odgovoren sam ter pod kazensko in materialno 
odgovornost jamči za njihovo verodostojnost. 
 
Število udeležencev 
Na usposabljanje bo sprejetih od 24-28 kandidatov. V primeru, da se prijavi manj kot 20 kandidatov, 
usposabljanje odpade. V kolikor bo prijavljeno na usposabljanje več kandidatov kot je razpisanih mest, se bo 
po potrebi upoštevalo tudi pravilo največ dva kandidata na klub in vrstni red potrjenih prijav. 
 
Usposabljanje 
Usposabljanje traja skupno 120 ur. Po uspešno zaključenem usposabljanju dobijo kandidati strokovni naziv 
Strokovni delavec 2 – športno treniranje – nogomet / TRENER UEFA B. 
 
Kraj in čas šolanja 
1-Dobrova:  1. modul: 06.03 - 15.03.2023 
                       2. modul: 17.04 - 29.04.2023 
 
2-Rogoza:     1. modul: 29.05. – 07.06.2023        
                        2. modul: 03.07. – 16.07.2023 
 
3-Ajdovščina: 1. modul  21.08. – 30.08.2023      
                          2. modul  02.10. – 15.10.2023 
 
 
Prijava na usposabljanje 
Prijavite se preko spletne strani Nogometne zveze Slovenije na povezavi: 
https://www.nzs.si/NZS/Trenerji/Usposabljanja/Usposabljanja_v_letu_2023  
Na tej spletni strani izberete kraj usposabljanja na katerega se želite prijaviti in preko povezave želenega 
usposabljanja odprete elektronsko prijavnico. Prijavnico in vso potrebno dokumentacijo izpolnite in preko 
elektronske pošte spremljate informacije o vaši prijavi. Rok za prijavo je do zapolnitve mest ali najmanj 14 dni 
pred pričetkom usposabljanja. 
 
 
 
 
 

https://www.gov.si/zbirke/storitve/izpis-iz-kazenske-evidence-evidence-vzgojnih-ukrepov-in-evidence-izbrisanih-obsodb-za-kazniva-dejanja-zoper-spolno-nedotakljivost-potrdilo-o-nekaznovanosti/
https://www.nzs.si/NZS/Trenerji/Usposabljanja/Usposabljanja_v_letu_2023


 

 

 
 
Stroški usposabljanja 
Stroški usposabljanja so 750,00 € (DDV je že vključen v ceno) razdeljeni na 2 obroka (1.modul - 400,00€  in 2. 
modul - 350,00€). Prvi obrok poravnate po prejetem obvestilu o sprejemu na usposabljanje in prejetem 
računu, najkasneje do datuma zapadlosti na računu.  
Če račun do datuma zapadlosti na položnici ni v celoti poravnan, kandidat izgubi mesto in se namesto njega na 
usposabljanje uvrsti kandidat iz čakalne vrste. Plačilo za drugi obrok pa boste prejeli in poravnali pred 
začetkom 2. modula. 
Morebitno odpoved usposabljanja morajo kandidati sporočiti pisno na mail usposabljanje.trenerjev@nzs.si in 
sicer najmanj 14 dni pred začetkom usposabljanja. V tem primeru se kandidatu oziroma dejanskemu plačniku 
storitve povrne 80% zneska plačane storitve usposabljanja. V primeru, da kandidat morebitne odpovedi ne 
sporoči najmanj 14 dni pred začetkom usposabljanja, ni upravičen do vračila plačanega denarja. 
Stroški morebitnega bivanja, prevoza in prehrane niso vključeni v stroške usposabljanja in jih nosijo udeleženci 
sami. Usposabljanje za ženske je brezplačno.  
 
Predmetnik usposabljanja    
Doping  
MSD – model strokovnega dela  
SI – sistemi igre  
TI – teorija igre  
VRAT – delo z vratarji 
A, AT/TN – analiza igre, analiza tekme/tedenski načrt 
RPN – razvojna pot nogometaša  
KON – kondicijska priprava 
PT – prikaz treninga 
OŠT – osnove športnega treniranja 
PSI – psihologija  
PNI – pravila nogometne igre  
OU – organizacija in upravljanje  
PIT – priprava igralcev na tekmo  
PŠPIP – Preventiva športnih poškodb in pretreniranost  
TA, TA/TE, TE/TA – taktika, taktika/tehnika, tehnika/taktika 
PTK – prikaz treninga kandidata  
PEDAGOŠKO/TRENERSKA PRAKSA V KLUBU  
 
Predavatelji usposabljanja 
Dr. Darjan Smajla, dr. Nina Makuc, dr. Samo Masleša, Domagoj Šutalo, Robert Misja, Dejan Kopasič, Karlo 
Gračner, Jan Košir, Žiga Dobrun, Mitja Pirih, Branko Zupan, Branko Elsner, Iztok Kavčič, Saša Kolman, Vanja 
Starčević, Inštruktorska služba NZS, selektorji mlajših reprezentanc Slovenije in po potrebi še drugi zunanji 
sodelavci Nogometne zveze Slovenije. 
       
Za dodatne informacije vam je na razpolago strokovna služba NZS (Vanja Starčević, T: 04 275 9 448)                      
E: usposabljanje.trenerjev@nzs.si 
 
 

Nogometna zveza Slovenije                                                                              Nogometna zveza Slovenije 

Bojan Prašnikar l.r.                                                                                              Matjaž Jaklič l.r.                                                                                  

Predsednik komisije za šolanje NZS                                                                                            Vodja tehničnega sektorja NZS                                                                                                

 
 

mailto:usposabljanje.trenerjev@nzs.si
mailto:usposabljanje.trenerjev@nzs.si

