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R A Z P I S   2 0 2 2 
Trenerska šola NZS prof. Branko Elsner razpisuje usposabljanje strokovnih kadrov za naziv 

 

Trener UEFA MLADI B 

 

Vodja programov usposabljanja 
Vodja šolanj in usposabljanj Nogometne zveze Slovenije je vodja Tehničnega sektorja NZS Matjaž Jaklič. 
 
Cilji programa: 
Trener mora imeti jasno razumevanje kako razvijati in trenirati potencialno talentirane mlade igralce, ki 
prehajajo obdobje »grassrootsa« oz. nogometa za vse v nivo mladinskega programa. To so igralci, ki so ravno 
pred ali med biološko rastjo in puberteto.  
 
Kompetence: 
Trener UEFA MLADI B, bo načrtoval, organiziral, izvajal in spremljal proces športne vadbe.  
S tem si bo po osvojenem programu pridobil naslednje kompetence:  

- Sposoben je kakovostno in varno izvajati ter spremljati vadbo nogometa z igralci, ki so  v fazi 
pubertete;  

- Sposoben prilagoditi vadbo glede na razlike znotraj skupine;  
- Sposoben pripraviti osebni razvojni plan za posamezne igralce;  
- Pozna teorijo nogometne igre,  
- Zna analizirati nogometno igro,  
- Razume teoretične in praktične pristope k vadbi nogometne TE-TA,   
- Razume teoretične in praktične pristope posamične, skupinske in moštvene taktike v nogometni igri,  
- Pozna teoretične podlage in praktične pristope kondicijske pripravi v nogometu,  
- Zna komunicirati s posameznikom, ekipo in s starši,  
- Zna načrtovati, organizirati, pripraviti in izvajati trening, kjer je poudarek na posamičnem razvoju ter 

poročati,  
- Zna načrtovati, organizirati, izvajati in spremljati proces športne vadbe za razvoj mladih nogometašev,  
- Zna voditi tekme, kjer je poudarek na učnem okolju in ne igri na rezultat.  

 
Vpisni pogoji 
Kandidati morajo imeti naslednje pogoje za prijavo: 

- strokovni naziv Strokovni delavec 2 – športno treniranje – nogomet /Trener UEFA B z oceno “uspešno 

opravil” oziroma s skupno oceno 8 po letu 2021; 

- potrdilo o nekaznovanosti – izpis iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno 

nedotakljivost, ki ne sme biti starejše od 6 mesecev (več informacij); 

- So aktivni člani DNT s plačano članarino in aktivno licenco 

 

Dodatno potrdilo za tuje državljane: 

- kandidati, ki niso državljani Republike Slovenije, morajo imeti opravljen izpit iz znanja slovenskega 

jezika. 

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/


 

 

 
 
 
 
*Za resničnost posredovanih podatkov je posameznik odgovoren sam ter pod kazensko in materialno odgovornost jamči za 

njihovo verodostojnost. 

 
Število udeležencev 
Na posamezno usposabljanje bo sprejetih med 25 - 30 kandidatov.  V primeru, da se prijavi manj kot 20 
kandidatov, usposabljanje odpade.  
 
Usposabljanje 
Usposabljanje traja v celoti 85 ur in je razdeljeno na teoretična predavanja, praktične prikaze, samostojno delo 

v obliki seminarskih nalog, obiskov regijskih centrov in klubske hospitacije z mentorjem. 

Usposabljanje se izvaja v 2. modulih.  Po uspešno zaključenem usposabljanju dobijo kandidati strokovni naziv 
TRENER UEFA MLADI B. 
 
Kraj in čas šolanja 
Nacionalni nogometni center Brdo, Predoslje: 

1. Modul: marec 2023, 

2. Modul: april 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 usposabljanje za UEFA MLADI B in preko povezave odprete elektronsko 
prijavnico. Prijavnico in vso potrebno dokumentacijo izpolnete in preko elektronske pošte spremljate 
informacije o vaši prijavi. 
Rok za prijavo je do zapolnitve mest ali najkasneje do 20.01.2023. 
 
Stroški usposabljanja 
Stroški usposabljanja so 650,00 € (DDV je vključen v ceno) in jih poravnate po prejetem računu, najkasneje do 
datuma zapadlosti. Stroški morebitnega bivanja, prevoza in prehrane niso vključeni v stroške šolanja in jih 
nosijo udeleženci sami.  
 
Predmetnik usposabljanja 
MI – model igre 
RT – razvojni trener 
UN – učni načrt 
MŠ – medicina športa 
PA – posamična analiza 
IO – igralne oblike 
PPE – psihološka priprava ekipe 
TE/TA – tehnika, taktika 
TA – taktika 
PPI – psihološka priprava igralca 
MSD/IT – model strokovnega dela in identifikacija talentov 
MI U15 – model igre U15 
FR – fizični razvoj 
AT – analiza treninga   
 

https://www.nzs.si/NZS/Trenerji/Usposabljanja/Usposabljanja_v_letu_2023


 

 

 
 
 
Predavatelji usposabljanja 
Iztok Kavčič, Saša Kolman, Vanja Starčević, Aljaž Gornik, Tadej Langus, Primož Jelen, Jani Ivan Sajko, Mitja 
Barborič, Peter Kocjančič, Boštjan Kreft, Marko Roškar, Damir Rob, Goran Sentič, Andreja Holsedl, Domagoj 
Šutalo, Karlo Gračner, Dominik Kovačič in drugi mentorji.  
 
Za dodatne informacije vam je na razpolago strokovna služba NZS - Saša Kolman;  
Tel: 04 275 9 436 (ob delavnikih od 8h – 16h)           
E-pošta: usposabljanje.trenerjev@nzs.si 
 
 
 
 
Nogometna zveza Slovenije 
Matjaž Jaklič  l.r.             Bojan Prašnikar l.r. 
Vodja tehničnega sektorja NZS                           Predsednik komisije 
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