
 

 

 

 

 

 

 

  

Ljubljana, 03.05.2021 Št.: 2020/21   Ozn.: TEH IK/MJ/IB 

   

   

R A Z P I S   2 0 2 1 
Trenerska šola NZS prof. Branko Elsner razpisuje usposabljanje strokovnih kadrov za naziv 

 

                                                       Trener vratarjev UEFA A 

Vodja programov usposabljanja 
Vodja šolanj in usposabljanj Nogometne zveze Slovenije je Matjaž Jaklič. 
 
Cilji programa: 
Namen tega šolanja je pridobitev najvišje usposobljenosti za trenerje vratarjev – Trener vratarjev UEFA A s 
katero UEFA zagotavlja poenotenje ravni znanja in s tem izpolnjevanje pogojev za delovanje na najvišji klubski 
in reprezentančni ravni ter za sodelovanje v evropskih tekmovanjih. Cilj je tudi osvojiti ustrezne kompetence 
za delo z vratarji profesionalnega članskega nogometa in vrhunskega mladinskega nogometa. Program je 
narejen na osnovi ustreznih kompetenc, ki se delijo v 4 sklope in sicer: trener vratarjev, vratar, vadbeno okolje 
in tekma. 
 
Kompetence: 
Trener vratarjev UEFA A bo načrtoval, organiziral, izvajal in spremljal proces športne vadbe pri delu s 
profesionalnimi članskimi in vrhunskimi mladinskimi vratarji. S tem v skladu si bo osvojenem programu 
pridobil naslednje kompetence iz omenjenih štirih področij: 
  

•      učinkovito izvajati vlogo specializiranega trenerja vratarjev, 

•      učinkovito delovati znotraj strokovnega tima, 

•      uporaba filozofije situacijskega    učenja, 

•      treniranje  vratarjev v skladu z moštvenimi zahtevami v igri; 

• razumevanje profila in vloge vratarja na podlagi taktičnih pričakovanj ekipe na različnih tekmovanjih, 

•      poznavanje       prednosti  in  slabosti     vratarjevih  osebnostnih      lastnosti      ter odpravljanje negativnega vpliva na 
njegovo uspešnost, 

•       razumevanje in vrednotenje intenzivnosti ter razporejanje branjenja na tekmah  v  povezavi  s 

kondicijskimi  obremenitvami  vratarja; 

•       prepoznavanje, razvijanje in izboljševanje ključnih kondicijskih komponent, ki     bodo  izboljšale  tehnično 

in     taktično  usposobljenost vratarja; 

•      priprava vratarjev na tekme v okviru zahtev ekipe v sodelovanju z ostalim strokovnim osebjem; 

 

               
Vpisni pogoji 
Kandidat mora imeti strokovni naziv Strokovni delavec 2 – športno treniranje – nogomet/trener UEFA B, 
strokovni naziv Trener vratarjev B in mora biti aktiven klubski ali reprezentančni trener vratarjev. Kandidat 
mora biti včlanjen v Društvo nogometnih trenerjev. 
Ker bo del usposabljanja potekal preko spleta, morajo kandidati imeti na računalniku aplikacijo MS Teams. 
Kandidati, ki niso državljani Republike Slovenije, morajo imeti opravljen izpit iz znanja slovenskega jezika.  
 
 
 



 

 

 
Število udeležencev 
Na usposabljanje bo sprejetih največ 20 kandidatov. V primeru, da se prijavi manj kot 12 kandidatov, 
usposabljanje odpade. Prednost pri vpisu bodo imeli kandidati, ki delujejo v članskih ekipah, ki tekmujejo v 
najvišjem rangu tekmovanja ter bivši reprezentančni ali vrhunski vratarji. Po potrebi bomo upoštevali tudi 
pravilo enega kandidata na klub. 
 
Usposabljanje 
Usposabljanje traja skupno 120 ur.  (46 ur teoretičnega,  30 ur praktičnih vaj in 44 ur praktičnega dela v 
klubu). Po uspešno zaključenem usposabljanju dobijo kandidati strokovni naziv Trener vratarjev UEFA A.  
 
Kraj in čas šolanja 

1. Modul: 07.6. – 10.6. 2021, NNC Brdo in on-line;   
2. modul: 30.8. – 31. 8. 2021, Maribor 
3. modul: 08. in 09. 11. 2021, lokacija na obali 
4. modul: februar 2022, NNC Brdo 

 
Prijava na usposabljanje 
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 UEFA B in trener vratarjev 
B, potrdilo kluba o praktičnem delovanju in za nedržavljane RS, potrdilo o znanju slovenskega jezika), pošljete 
na naslov: Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40a, 4000 Kranj ali na  
e-pošto usposabljanje.trenerjev@nzs.si.  
Rok za prijavo je najmanj 14 dni pred pričetkom usposabljanja. Prijave se sprejemajo do zapolnitve mest. 
 
Stroški usposabljanja 
Stroški šolanja so 1100,00 € (DDV je vključen v ceno) in jih poravnate po prejetem obvestilu o sprejemu na 
usposabljanje in prejetem računu. V kolikor bo potrjenih več kot 16 kandidatov, se bo šolnina sorazmerno 
znižala. Stroški morebitnega bivanja in prehrane niso vključeni v stroške šolanja in jih nosijo udeleženci sami. 
 
Predmetnik usposabljanja    
      Analiza igre vratarja 
      Metodologija poučevanja 
      Periodizacija in načrtovanje 
      TE-TA priprava vratarja 
      Kondicijska priprava vratarja 
      Psihološka priprava vratarja 
      Sodelovanje trenerja vratarjev v str. teamu 
      Zdravje, varnost in prva pomoč   
 
Predavatelji usposabljanja 
Branko Zupan, Mitja Pirih, Kris Stergulc, Tomislav Butina, Domagoj Šutalo, Robert Misja, Branko Elsner in po 
potrebi še drugi zunanji sodelavci Nogometne zveze Slovenije. 
Za dodatne informacije vam je na razpolago strokovna služba NZS (Iztok Kavčič, T: 04 275 9 446,                      
E: usposabljanje.trenerjev@nzs.si 
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