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RAZPIS 2020
Trenerska šola NZS prof. Branko Elsner razpisuje šolanje strokovnih kadrov za naziv

Trener vratarjev B
Vodja programov usposabljanja
Vodja šolanj in usposabljanj Nogometne zveze Slovenije je Matjaž Jaklič.
Vpisni pogoji
Za prijavo na usposabljanje je zahtevana končana najmanj IV. stopnja izobrazbe, diploma Strokovni delavec 1
– športno treniranje – nogomet / TRENER C z dousposobljenostjo, z oceno uspešno opravil. Kandidati, ki niso
državljani Republike Slovenije, morajo imeti opravljen izpit iz znanja slovenskega jezika.
Šolanje
Šolanje in usposabljanje poteka v modulih in traja skupno 120 ur, od tega obsega teoretični del 22 ur (1.
modul 10 ur + 2 modul 12 ur), samostojno delo v klubu 32 ur (med 1. in 2. modulom), praktični del s
pedagoško prakso 42 ur (20 ur + 22 ur), 4 ure analiza tekme (med 2. modulom in 3. izpitnim modulom),
pedagoška praksa z praktičnim izpitom 16 ur (2. modul, tretji sklop) in teoretični del izpita, ki obsega 4 ure (2
uri +2 uri). Šolanje in usposabljanje praviloma traja 6 mesecev.
Po uspešno zaključenem usposabljanju, dobijo kandidati strokovni naziv TRENER vratarjev B. Kandidati z
uspešno opravljenim usposabljanjem, pridobijo pravico do nadaljnjega usposabljanja za strokovni naziv
TRENER vratarjev UEFA A.
Kraj in čas šolanja
Debeli rtič, Ankaran, Milje: 1. modul
NNC Brdo:
2. modul
Rogla:
izpiti

17. – 18.1. in 24.- 26.1. 2020
10. – 12.4. in 17. – 18. 4. 2020,
4. - 5. 7. 2020

Število udeležencev
Na šolanje bo sprejetih največ 20 kandidatov, prijavljenih po vrstnem redu prijav in plačil. V primeru, da se
prijavi manj kot 15 kandidatov, šolanje odpade.
Prijava na šolanje
Prijavite se s prijavnico, ki je priloga razpisa in jo najdete na spletni strani Nogometne zveze Slovenije.
Izpolnjeno prijavnico in priloge 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.

Stroški šolanja
Stroški šolanja znašajo 470,00 € (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.
Predmetnik in predavatelji usposabljanja
Teoretične vsebine;
- Nogometna znanja;
- Razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti vratarja za različne starostne skupine;
- Sposobnosti vodenja trenerja, priprava na tekmo, načrtovanje procesa treniranja.
Praktične vsebine:
- Metode dela;
- Tehnika, taktika, kondicija vratarja;
- Analiza tekme in aktivnosti vratarja;
- Pedagoška praksa na postavljene teme.
Predavatelji usposabljanja
Branko Zupan, Borut Mavrič, Mitja Pirih, Marko Pocrnjič, Branko Elsner 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).
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