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

Trener UEFA B 
Strokovni delavec v športu 2 

 
Vodja programov usposabljanja 
Vodja šolanj in usposabljanj Nogometne zveze Slovenije je Matjaž Jaklič. 
 
Vpisni pogoji 
Za prijavo na šolanje je zahtevana končana najmanj IV. stopnja izobrazbe, diploma TRENER C z oceno uspešno 
opravil (ocene 8, 9, 10), potrdilo kluba o opravljeni enoletni  praksi v nazivu TRENER C, potrdilo Območnega 
združenja trenerjev o delovanju  (fotokopija licence) in potrdilo o opravljeni pedagoški praksi. Kandidati, ki 
niso državljani Republike Slovenije, morajo imeti opravljen izpit iz znanja slovenskega jezika. 
 
Šolanje 
Šolanje traja skupno 65 ur (26 ur teoretičnega,  35 ur praktičnega dela in 4 ure preizkusov znanja). Po uspešno 
zaključenem šolanju dobijo kandidati strokovni naziv TRENER UEFA B – strokovni delavec v športu 2. 
Kandidati z uspešno opravljenim šolanjem in enoletnim delom kot TRENER UEFA B, pridobijo pravico do 
nadaljnjega šolanja za strokovni naziv TRENER UEFA A.  Več informacij o trenerskem šolanju je na razpolago v 
Pravilniku NZS o trenerskem šolanju in usposabljanju (dostopen na): 
http://www.nzs.si/resources/files/pdf/07a_Pravilnik_NZS_o_trenerskem_olanju_in_usposabljanju_s_priloga
mi_12052011.pdf). 
 
Kraj in čas šolanja 
Maribor  17. – 22. april 2017;     
NNC Brdo  11. – 16. september 2017; 
Filovci   9. – 14. oktober 2017. 
 
Število udeležencev 
Na šolanje bo sprejetih največ 30 kandidatov, prijavljenih po vrstnem redu prijav in plačil.  V primeru, da se 
prijavi manj kot 20 kandidatov, šolanje odpade. 
 
Prijava na šolanje 
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).  
Izpolnjeno prijavnico in priloge (fotokopija šolske izobrazbe, kopijo diplome Trener C, potrdilo kluba o enoletni 
praksi v nazivu, fotokopija licence, potrdilo o pedagoški praksi in potrdilo o znanju slovenskega jezika 
(nedržavljani RS)), pošljete na naslov: Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40a, 4000 Kranj. Rok za prijavo je 
najmanj 14 dni pred pričetkom šolanja. Prijave se sprejemajo do zapolnitve mest, kandidati pa bodo sprejeti 
na šolanje po vrstnem redu prejetih prijav.  
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Stroški šolanja 
Stroški šolanja so 335,00 € (DDV je vključen v ceno) in jih poravnate po prejetem obvestilu o sprejemu na 
šolanje. Številka TRR NZS je 33000 – 0000606726, rok za plačilo je naveden na računu. Stroški morebitnega 
bivanja in prehrane niso vključeni v stroške šolanja in jih nosijo udeleženci sami. 
 
Predmetnik in predavatelji usposabljanja 
Tehnično taktični elementi in kondicijska priprava; 
Menagement v športu; 
Teorija igre; 
Metodika treniranja; 
Pravila nogometne igre; 
Vratar. 
Praktične vsebine: 
Tehnično taktični elementi in kondicijska priprava; 
Pedagoška praksa; 
Vratar. 
 
Predavatelji usposabljanja: 
Rudi Bračič, Marko Pocrnjič, Branko Zupan, Esad Pirc, Matjaž Železnik, Primož Jelen, Igor Fenko, Iztok Kavčič, 
Rajko Korent, Meho Avdagič, Elsner Branko in po potrebi še drugi zunanji sodelavci Nogometne zveze 
Slovenije. 
 
 
Za dodatne informacije vam je na razpolago strokovna služba NZS (Branko Elsner, T: 04 275 9 448,                     
E: brane.elsner@nzs.si). 
 
 
 

Nogometna zveza Slovenije                                                                            Nogometna zveza Slovenije 

 

Rudi Bračič l.r.                                                                                                    Matjaž Jaklič l.r.                                                                                                

Predsednik komisije za šolanje NZS                                                                                         Vodja tehničnega sektorja NZS     
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