
 

 

 

 

 

 

RAZPIS USPOSABLJANJA ZA NAZIV 

ŠPORTNO TRENIRANJE ‑ NOGOMET ali FUTSAL ‑ 2. STOPNJA 
(LJUBLJANA) 

Do-usposabljanje – 2. stopnja  
 
Aktivnost se izvaja v okviru projekta Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018-2022. 
 
»Projekt Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018-2022 delno  financira Evropska unija iz Evropskega 
socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Projekt se izvaja v okviru Operativnega 
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 10: Znanje, spretnosti 
in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do 
vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, 
posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim 
svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za 
zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.« 

 
PRIREDITELJ: Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez in 

Nogometna zveza Slovenije 

KRAJ:  GRAND HOTEL UNION, Miklošičeva 1, 1000 Ljubljana 
 

TERMINI IZVEDBE: 
 

06.08.2020 ‑ 09.08.2020 
 

VODJA: Matjaž Jaklič 
 

UDELEŽENCI: 
 

Ciljna skupina: zaposleni. 
 
Na dogodek bo sprejetih 150 kandidatov, ki se bodo do 
navedenega roka prijavili in poslali vsa potrebna dokazila. 
Dogodek bo izveden, če bo prijavljenih najmanj 20 kandidatov. 

POGOJI PRIJAVE  Pogoji za prijavo: 

 • Polnoletnost. 

 • Končana najmanj 3‑letna poklicna šola. 

 • Potrdilo o opravljeni 1. stopnji do‑usposabljanja. 

 • Opravljena usposobljenost v naziv trener UEFA B. 

 • Kandidat mora izkazati status zaposlitve (pri čemer so na področju 

športa možne naslednje oblike zaposlitve: zaposlitev na podlagi 

pogodbe o zaposlitvi, samostojni podjetnik, zasebni športni delavec in 

poklicni športnik). 

  

POTREBNA 
DOKAZILA: 

Kandidati morajo do navedenega roka poslati naslednja dokazila: 

 • Podpisano prijavnico 

 • Potrdilo o končani najmanj 3. letni srednji poklicni izobrazbi. 

 • Potrdilo o opravljeni 1. stopnji do‑usposabljanja. 

 • Kopija diplome usposobljenosti v naziv "Trener UEFA B 

(nogomet)" ali "Trener UEFA B (futsal)". 
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 • Dokazilo, s katerim kandidat izkazuje status zaposlitve (izpis 

zavarovanj v Republiki Sloveniji, ki ga izda ZPIZ ali drug relevanten 

dokument). 

  

POGOJI 
DOKONČANJA:  

Za pridobitev naziva "Strokovni delavec 2 ‑ športno treniranje ‑ 

nogomet ali futsal", morajo kandidati uspešno opraviti sledeče 

obveznosti: 

 • Opravljeno do‑usposabljanje na 1. stopnji. 

 • Minimalna 100 % prisotnost pri obveznih vsebinah. 

 • Minimalna 100 % prisotnost pri posebnih vsebinah. 

 

PRIJAVE: 
 
 

Izpolnjena prijavnica in dokazila o izpolnjevanju pristopnih 
pogojev, oddano preko spletne aplikacije na naslov 
http://prijave.olympic.si  

ROK PRIJAV in 
POŠILJANJE 
DOKAZIL: 

Rok spletne prijave in pošiljanja vseh potrebnih dokazil je: 
29.07.2020, DO 10:00. 

PRIJAVNINA: Usposabljanje je brezplačno zaradi sofinanciranja Evropskega 
socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport. 

NAMEN IN CILJ 
PROGRAMA: 

CILJI PROGRAMA (NOGOMET): Pripraviti trenerje za vodenje in 

usmerjanje v razvoj sposobnosti in tekmovanje ženskih članskih ekip 

na državnem nivoju tekmovanja, članskih moštev v okviru 

Medobčinskih nogometnih zvez in moštev mlajših kategorij na 

državnem nivoju. 

 CILJI PROGRAMA (FUTSAL): cilj programa Športno treniranje ‑ 

futsal‑mali nogomet ‑ 2. stopnja je, skladno s kompetencami, ki jih daje 

program, omogočiti usposobljenemu strokovnemu delavcu, da 

načrtuje, organizira, izvaja in spremlja proces športne vadbe v športni 

panogi futsal‑mali nogomet v vseh njenih pojavnih oblikah. 

 

PRIDOBLJENE 
KOMPETENCE: 

KOMPETENCE, KI JIH PRIDOBI POSAMEZNIK Z USPEŠNO 

ZAKLJUČENIM USPOSABLJANJEM: Strokovni delavec 2 ‑ 

športno treniranje ‑ nogomet, bo načrtoval, organiziral, izvajal in 

spremljal proces športne vadbe. 

S tem v skladu si bo po absolviranem programu pridobil naslednje 

kompetence: 

 

‑ Sposoben je kakovostno in varno izvajati ter spremljati vadbo 

nogometa; 

‑ Pozna teorijo nogometne igre, 

‑ Zna analizirati nogometno igro, 

‑ Razume teoretične in praktične pristope k vadbi nogometne tehnike 

brez in z žogo, 

‑ Razume teoretične in praktične pristope posamične in moštvene 

taktike v nogometni igri, 

‑ Pozna teoretične podlage in praktične pristope kondicijske pripravi v 

nogometu, 

‑ Pozna pravila nogometne igre, 

‑ Pozna delo z vratarjem, 

http://prijave.olympic.si/
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‑ Zna komunicirati z posameznikom, s ekipo in s starši, 

‑ Zna načrtovati, organizirati in zna pripraviti in izvajati trening ter 

poročati, 

‑ Pozna kaj je doping in kako se izvaja doping kontrola, 

‑ Zna načrtovati, organizirati, izvajati in spremljati proces športne 

vadbe. 

   

 KOMPETENCE, KI JIH PRIDOBI POSAMEZNIK Z USPEŠNO 

ZAKLJUČENIM USPOSABLJANJEM: Športno treniranje ‑ 

futsal‑mali nogomet ‑ 2. stopnja, omogoča posamezniku kompetence 

oziroma znanja, spretnosti in odgovornosti za načrtovanje, 

organiziranje, izvajanje in spremljanje procesa športne vadbe v vseh 

pojavnih oblikah športne panoge futsal‑mali nogomet s ciljem 

tekmovalnega dosežka, ohranjanja zdravja, dobrega počutja in 

vitalnosti, druženja oziroma zabave. 

 
 
 

 
 

 


