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R A Z P I S   2 0 2 0 
 

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

 
Trener PRO 

Strokovni delavec v športu 2 
 
Vodja programov usposabljanja 

Vodja šolanj in usposabljanj Nogometne zveze Slovenije je Matjaž Jaklič. 

 

Namen šolanja in usposabljanja 

Temeljni cilj je usposobiti kandidate za vodenje moštva na vseh nivojih tekmovanja, razen 1.SNL in UEFA 

tekmovanja. 

 

Vpisni pogoji 

- Diploma TRENER UEFA A (povprečna ocena 9 iz specialnih predmetov: Teorija treniranja nogometašev, 
Teorija nogometa, Kondicija in Taktika),  

- najmanj enoletna praksa v strokovnem nazivu Strokovni delavec 2 – Trener UEFA A s potrdilom 
  nogometnega kluba,  
- dnevnik dela trenerja v zadnjem letu delovanja,  

- pozitivno zdravniško spričevalo.  
Prednost, pri vpisu bodo imeli aktivni trenerji v višjem rangu tekmovanja in bivši vrhunski nogometaši, ki 

so  aktivni trenerji. 

Šolanje 

Šolanje in usposabljanje je razdeljeno na tri module in samostojno delo kandidatov v obsegu 294 ur (127 

ur teorije, 155 ur praktično in 12 ur izpiti). Šolanje in usposabljanje praviloma traja 2 leti.  

 

Kraj in čas šolanja: 

Nacionalni nogometni center Brdo pri Kranju: 

1. modul: 14.12. – 18.12.2020 in 18.1. – 22.1.2021 

2. modul: 31.5. – 4.6. 2021 in 28.6.- 2.7. 2021 (predvideno) 

3. modul: april 2022 (predvideno) 

 

Število udeležencev: 

Na šolanje bo sprejetih največ 30 kandidatov. 

 

 



 

 

 

 

Rok in kraj prijave: 

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).  

Prijavnico, kopijo zadnje trenerske diplome, fotokopijo spričevala splošne šolske izobrazbe, potrdilo 

nogometnega kluba o delovanju in zdravniško spričevalo o sposobnosti za sodelovanje na praktičnemu 

delu šolanja pošljite na naslov: Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40A, 4000 Kranj.  

Rok za prijavo je do petka, 30.10.2020. Prijave se sprejemajo do zapolnitve mest. 

Nepopolne vloge se zavržejo. 

 

Stroški šolanja: 

Šolnina znaša 2600 €. Šolnina se plačuje po prejetem računu za vsak semester posebej in mora biti 
poravnana do datuma zapadlosti računa. 
Stroške morebitnega bivanja in prehrane nosijo udeleženci sami in torej niso vključeni v stroške šolanja. 

 

Predmetnik in predavatelji usposabljanja 

• Teorija in metodika treniranja nogometašev - Branko ELSNER, 

• Taktika teorija in praktično – dr. Zdenko VERDENIK in dr. Marko POCRNJIČ, 

• Kondicija teorija in praktično - dr. Marko POCRNJIČ in prof. Matjaž ŽELEZNIK, 

• Pedagoška praksa - dr. Marko POCRNJIČ, Zdenko VERDENIK in Branko ELSNER, 

• Regeneracija teorija in praktično - Brane ELSNER in Matjaž ŽELEZNIK, 

• Merske tehnike – dr. Marko POCRNJIČ 

• Vratar teorija in praksa – prof. Branko ZUPAN, 

• Sociologija športa II. - dr. Mojca DOUPONA TOPIČ, 

• Psihologija športa II. - prof. Robert MISJA; 

• Fiziologija športa: doc. dr. Vedran HADŽIĆ, 

• Funkcionalna anatomija: doc. dr. Vedran HADŽIĆ, 

• Medicina športa, masaža, prva pomoč: doc. dr. Vedran HADŽIĆ, 

• Tehnologije v nogometu II. – mag. Matej LEKŠE, 

• Management – dr. Gregor JURAK, 

• Etika v športu – dr. Marta BON, 

• Organizacija in predpisi – Mladen ČIČMIR, 

• Samostojno delo – različni mentorji in drugi zunanji sodelavci  Nogometne zveze Slovenije. 

 

Organizator šolanja je Nogometna zveza Slovenije. Za dodatne informacije vam je na razpolago strokovna 

služba NZS (Branko Elsner, T: 04 27 59 448, E: brane.elsner@nzs.si ). 

 

Nogometna zveza Slovenije                                                                          

 

Matjaž Jaklič l.r.                                                                                                                                                                             

Vodja tehničnega sektorja NZS   
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