
 

 

 

 

 

 

RAZPIS USPOSABLJANJA ZA NAZIV 

TRENER KOŠARKE 

Strokovni delavec 2 
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 

Košarkarska zveza Slovenije 

KRAJ:  LJUBLJANA, Fakulteta za šport, Gortanova 22, 1000 Ljubljana 

TERMINI TEČAJA: 14. 9. 2018 – 23. 9. 2018 

VODJA 
USPOSABLJANJA: 

Dr. Frane Erčulj 

UDELEŽENCI 
 

Ciljna skupina: zaposleni. 
 
Na tečaj bo sprejetih 25 kandidatov, ki se bodo do 
navedenega roka prijavili in poslali vsa potrebna dokazila. 
Tečaj bo izveden, če bo prijavljenih najmanj 12 kandidatov. 

POGOJI PRIJAVE  • Naziv Trener košarke mladih (povprečna ocena vseh 
izpitov najmanj 7) ali opravljen izpit iz predmetov 
Košarka 1,2 in 3 in/ali Teorija in metodika košarke – 
osnovni program na Fakulteti za šport (skupna ocena 
najmanj 8, praktični del najmanj 9); 

• 4 leta tekmovalnih izkušenj in/ali eno leto izkušenj pri 
treniranju ekip mlajših starostnih kategorij; 

• Kandidat mora izkazati status zaposlitve (pri čemer so  
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: 

• Dokazilo o doseženem nazivu Trener košarke mladih 
(povprečna ocena vseh izpitov najmanj 7) ali 
opravljenih izpitih iz predmetov Košarka 1,2 in 3 in/ali 
Teorija in metodika košarke – osnovni program na 
Fakulteti za šport (skupna ocena najmanj 8, praktični 
del najmanj 9); 

• Potrdilo kluba ali zveze o vsaj štirih letih tekmovalnih 
izkušenj in/ali enem letu izkušenj pri treniranju ekip 
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mlajših starostnih kategorij; 

• Dokazilo, s katerim kandidat izkazuje status zaposlitve 
(izpis zavarovanj v Republiki Sloveniji, ki ga izda ZPIZ 
ali drug relevanten dokument). 

POGOJI 
DOKONČANJA:  

Kandidati morajo za pridobitev naziva Trener košarke opraviti 
naslednje obveznosti: opraviti izpite iz specialne kondicijske in 
tehnično-taktične priprave (izpite lahko kandidat opravlja pisno 
ali ustno v dogovoru z vodjo usposabljanja), pozitivno ocenjeno 
seminarsko nalogo (okvirni letni načrt treniranja za izbrano 
moštvo), opraviti mora nadzorovano prakso v predpisanem 
obsegu kot glavni trener klubske ekipe ali pomočnik državne 
reprezentance mlajših starostnih kategorij, voditi mora dnevnik 
dela ter predložiti potrdilo kluba. 
Kandidate se pri izpitu oceni z ocenami od 1 do 10, pri 
seminarski nalogi ter praksi pa z opravil/ni opravil. 
Kandidati morajo zaključiti šolanje najkasneje v roku treh let od 
zaključka predavanj, posamezen izpit pa lahko opravljajo 
največ trikrat. 

PRIJAVE: 
 
 

Izpolnjena prijavnica in dokazila o izpolnjevanju pristopnih 
pogojev poslano po e-pošti na naslov: 
gregor.grbec@olympic.si 

ROK PRIJAV in 
POŠILJANJE 
DOKAZIL: 

Rok prijave in pošiljanja vseh potrebnih dokazil je: 
 
petek, 31. 8. 2018 
 

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

NAMEN IN CILJ 
PROGRAMA 
USPOSABLJANJA: 

Temeljni cilji programa: seznaniti tečajnike z vsebino in 
metodiko učenja in treniranja košarke v košarkarskih klubih in 
košarkarskih krožkih srednjih šol, usposobiti tečajnike za 
organiziranje, načrtovanje, vodenje in nadzor procesa 
treniranja moštev kadetov, mladincev in članov (kadetinj, 
mladink in članic). 

PRIDOBLJENE 
KOMPETENCE: 

Udeleženci si bodo po uspešno opravljenih vseh obveznostih 
pridobili strokovno usposobljenost 2. stopnje, z nazivom Trener 
košarke. 
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OKVIREN URNIK  USPOSABLJANJA ZA PRIDOBITEV STROKOVNEGA NAZIVA 

TRENER - KOŠARKA  

Ljubljana, Fakulteta za šport, 14.9.2018 – 24.9.2018 

1. del 

Petek, 14.9. prostor ure 

Popoldan   

15.30 Zbor udeležencev v avli Fakultete za šport   

15.30 - 17.00 

Teorija košarke (model razvoja košarkarske igre, taktika v funkciji selekcijskega procesa, izbor 

napadalnega sistema) (Tone Krump) 

Predavalnica C 2 

17.15 - 19.45 (vključuje odmore) 

Tehnična priprava (tehnika v okviru napadalnega sistema z enim centrom (praktična delavnica)) 

(Tone Krump) 

Dvorana KRN 3 

Sobota, 15.9.    

Dopoldan   

9.00 - 10.30 

Tehnična priprava (tehnika v okviru napadalnega sistema z enim centrom (praktična delavnica)) 

(Tone Krump) 

Dvorana KRN 2 

10.45 - 12.15 

Taktična priprava (individualna in skupinska taktika v okviru napadalnega sistema z enim 

centrom) (Tone Krump) 

Dvorana KRN 2 

Popoldan   

13.15 - 16.30 (vključuje odmore) 

Taktična priprava (kolektivna taktika v okviru napadalnega sistema z enim centrom) (Tone 

Krump) 

Dvorana KRN 4 

Nedelja, 16.9.   

Dopoldan   

9.00 - 13.15 (vključuje odmore) 

Taktična priprava (osebne in osebne presing obrambe) (Blaž Bergant)  

Dvorana KRN 5 

 

2. del 

Petek, 21.9. prostor ure 

Popoldan   

15.00 - 16.30 

Specialna kondicijska priprava (Frane Erčulj) 

Predavalnica D 2 

16.45 - 19.00 

Tehnična priprava (Frane Erčulj) 

Predavalnica D 3 

19.15 - 20.45 

Specialna kondicijska priprava (Slavko Vujin) 

Fitness pod 

bazenom 
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Sobota, 22.9.   

Dopoldan   

9.00 - 11.15 

Taktična priprava (conske in kombinirane obrambe) (Janez Drvarič) 

Dvorana KRN 3 

11.30 - 13.00 (predavanje) 

Taktična priprava (napadi proti conskim in kombiniranim obrambam) (Janez Drvarič) 

Dvorana KRN 2 

Popoldan   

16.00 - 17.30 

Specialna kondicijska priprava (Slavko Vujin)  

Dvorana KRN 2 

Nedelja, 23.9.   
Dopoldan   

9.00 - 13.30 

Taktična priprava (conske in kombinirane obrambe ter napadi proti njim) (Frane Erčulj) 

Predavalnica C 6 

Popoldan   

13.45 - 15.15 

Teorija košarke (načrtovanje in ciklizacija, priprava na tekmo in analiza nasprotnika) (Frane 

Erčulj)  

Predavalnica C 2 

Ponedeljek, 24.9.   

Popoldan   

15.00 - 18.00 Izpiti (Frane Erčulj) Predavalnica 3 
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