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

 

Trener UEFA A 

 
Vodja programov usposabljanja 

Vodja usposabljanj Nogometne zveze Slovenije je Matjaž Jaklič. 

 

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; 

- morajo biti zdravniško pregledani za napore na praktičnem delu usposabljanja; 

- So aktivni člani DNT s plačano članarino in aktivno licenco ter imajo ekipo (kot glavni ali pomožni 

trenerji) v nogometu formata 11:11; 

- vpisani morajo biti v Razvid izobraženih ali usposobljenih športnih delavcev pri MIZŠ; 

- izpolnjujejo minimalno 70 točk iz priloženega točkovanja, kjer se točke nabirajo glede na trenersko 

prakso z ekipo, igralske izkušnje in splošno izobrazbo; 

- potrdilo o nekaznovanosti; 

- za tuje državljane: opravljen izpit iz znanja slovenskega jezika. 

 

 

Usposabljanje 

Usposabljanje traja v celoti 240 ur in je razdeljeno na teoretična predavanja, praktične prikaze, samostojno 

delo v obliki seminarskih nalog in obiskov pri trenerjih ter klubske hospitacije z mentorjem. 

Usposabljanje bo potekalo v  3-eh modulih. Po uspešno zaključenem usposabljanju dobijo kandidati 

strokovni naziv TRENER UEFA A.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Kraj in čas šolanja: 

Nacionalni nogometni center Brdo, Predoslje: 

1. Modul: januar 2023, 

2. Modul: maj-junij 2023,  

3. Modul: oktober 2023. 

 

Število udeležencev: 

Na usposabljanje bo sprejetih med 25 in 30 kandidatov. Na komisiji bodo obravnavani samo kandidati s 

popolno dokumentacijo in ki bodo dosegli minimalno število predpisanih točk. V primeru omejitve vpisa in 

prevelikega števila prijav bodo sprejeti le kandidati s popolno dokumentacijo ter glede na dosežene točke. 

Ob večjemu številu kandidatov bo komisija odločala tudi na osnovi 1 klub – največ 2 kandidata.  

 

Rok in kraj prijave: 

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 A in preko povezave odprete elektronsko prijavnico. 
Prijavnico in vso potrebno dokumentacijo izpolnite, dodate obvezne priponke in preko elektronske pošte 
spremljate informacije o vaši prijavi. 
Rok za prijavo je do torka, 25.10.2022 oz. do zapolnitve prijavnih mest. Nepopolne prijave bo Komisija za 

usposabljanje kadrov NZS zavrgla. Komisija za usposabljanje NZS bo kandidate obvestila o sprejemu ali 

zavrnitvi na usposabljanje po zasedanju, najkasneje do konca meseca novembra. 

 

Stroški usposabljanja: 

Stroški usposabljanja so 2000,00 € (DDV je vključen v ceno) in jih poravnate po prejetem računu. Kandidatke 

ženskega spola imajo polovično šolnino. 

Stroški usposabljanja so plačljivi v treh obrokih, rok za plačilo bo naveden na računu. Stroški morebitnega 

bivanja in prehrane niso vključeni v stroške šolanja in jih nosijo udeleženci sami. 

 

Konpetence, ki jih pridobijo slušatelji so s področja: 

• Trener, 

• Igralec in ekipa, 

• Vadbeno okolje in 

• Tekma. 

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

strokovna služba NZS (Iztok Kavčič, T: 04 27 59 446, E: 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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