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

Trener vratarjev C 
 
 
 
Vodja programov usposabljanja 
Vodja usposabljanj Nogometne zveze Slovenije je Matjaž Jaklič. 
 
Vpisni pogoji 
Za prijavo na usposabljanje se zahteva polnoletnost (min. 18 let), končana najmanj IV. stopnja 
izobrazbe, diploma Strokovni delavec 1 – športno treniranje – nogomet in potrdilo o nekaznovanosti. 
Kandidati, ki niso državljani Republike Slovenije, morajo imeti opravljen izpit iz znanja slovenskega 
jezika. 
 
Usposabljanje 
Usposabljanje traja skupno 60 ur. Po uspešno zaključenem usposabljanju, dobijo kandidati strokovni 
naziv Trener vratarjev C.  
 
Kraj in čas usposabljanja 

•  Koper/Izola: 03.03. in 04.03., 10.3. in 11.03., 17.03. - 19.03.2023 
 
Število udeležencev 
Na usposabljanje bo sprejetih največ 20 kandidatov, prijavljenih po vrstnem redu prijav in plačil.  V 
primeru, da se prijavi manj kot 10 kandidatov, šolanje odpade. 
 
Prijava na usposabljanje 
Prijavite se preko spletne strani Nogometne zveze Slovenije na povezavi: 
Usposabljanja v letu 2023 (nzs.si)  
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. 
 
 

Stroški usposabljanja 
Stroški usposabljanja znašajo 400,00 € (DDV je vključen v ceno) in jih poravnate po prejetem 
obvestilu o sprejemu na usposabljanje in prejetemu računi. Stroški morebitnega bivanja in prehrane 
niso vključeni v stroške usposabljanja in jih nosijo udeleženci sami. 
 

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


 

 

Predmetnik in predavatelji usposabljanja 
Teoretične vsebine; 
- Predstavitev vloge vratarja; 
- Dejavniki razvoja vratarja; 
- Razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti vratarja za različne starostne skupine;  
- Sposobnosti vodenja trenerja, priprava na tekmo, načrtovanje procesa treniranja. 

 
        Praktične vsebine: 

- Metode dela;  
- Tehnika vratarja; 
- Taktika vratarja; 
- Razvoj gibalnih sposobnosti vratarja;  
- Analiza aktivnosti vratarja;  
- Pedagoška praksa na postavljene teme. 

 
Predavatelji usposabljanja 
Branko Zupan, Mitja Pirih, Lulik Marko, Iztok Kavčič, Saša Kolman, Vanja Starčević 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                                                                                                
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