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R A Z P I S   2 0 2 2 
Trenerska šola NZS prof. Branko Elsner razpisuje zaključni izpit z diplomsko nalogo za naziv 

 

Trener UEFA PRO 
 

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

 

Komisija za usposabljanje strokovnih kadrov je dne 10.11.2021 sprejela nov pravilnik o točkovanju 

kandidatov za kandidaturo na usposabljanje UEFA PRO. V prilogi razpisu je podan tudi pravilnik točkovanja. 

 

Vpisni pogoji 

1. Kandidat lahko kandidira na razpis, če iz 4 stebrov (izobrazba, igralske izkušnje, trenerske izkušnje, 

delovna uspešnost) zbere minimalno 100 točk (priloga 2). 

 

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

nogometašev, kondicijska priprava, taktika in pedagoška praksa). 

 

3. Znanje tujega jezika. 

 

Vloga za kandidaturo za zaključni izpit  UEFA PRO naj vsebuje: 

1. Prošnja za sprejem; 

2. Življenjepis z opisom igralske in trenerske poti; 

3. Izpolnjena prijavnica (priloga 1); 

4. Izpolnjeno točkovanje z dokazili od 1 do 10 (priloga 2); 

5. potrdilo o znanju tujega jezika; 

 

Komisija za usposabljanje strokovnih kadrov NZS 

Odloča o sprejemu kandidatov na zaključno nalogo UEFA PRO. Komisija bo pregledala vloge kandidatov in na 

osnovi tega kandidata potrdila ali zavrnila. Komisija bo nepopolne vloge zavrgla. Sprejetih bo največ 10 

kandidatov, ki bodo imeli popolne vloge in bodo izpolnjevali kriterije (min. 100 točk). Če bo število kandidatov 

več od vpisnih mest, bo komisija sprejela najbolje rangirane kandidate po številu točk in upoštevala kriterij  

»največ en kandidat na klub«. V tem primeru bo moral klub določiti prioritetni seznam kandidatov.  

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

potrditvi morajo kandidati pridobiti strokovni naziv najkasneje 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 v kolikor 

situacija to omogoča. 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 se lahko objavi v strokovni literaturi NZS. 

 

Prijava na zaključni izpit 

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

(https://www.nzs.si/NZS/Trenerji/Usposabljanja/solanja_v_letu_2022).   

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

11.03.2022. Odgovor o sprejemu bodo kandidati prejeli najkasneje do 31. 03. 2022. 

 

Stroški zaključnega izpita 

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

višini 1800 € po prejetem računu. 

 

Za dodatne informacije vam je na razpolago strokovna služba NZS, ob delavnikih med 8. in 16. uro (Iztok Kavčič, 

T: 04 27 59 446). 

E: usposabljanje.trenerjev@nzs.si ). 

 

 

Nogometna zveza Slovenije                                                         

 

Rajko Korent l.r.                                                                                                

v.d. Vodje tehničnega sektorja NZS   
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