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Opis in namen

V besedilu uporabljeni izrazi Trener odbojke 1. razreda, kandidat in drugi
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni
za moški in ženski spol. Osnovni namen programa je usposobiti strokovne
delavce na področju odbojke, da bodo delovali samostojno in bodo
odgovorni za vadbo (učenje in treniranje) članskih ekip v 1. DOL in
reprezentančnih selekcij (oziroma ekip vseh starostnih kategorij) in
njihovo vodenje na tekmah. Lahko bodo sodelovali pri usposabljanju
strokovnih delavcev v odbojki (sodelovali bodo na tečajih 1. in 2.  stopnje
usposabljanja). Kandidati bodo po uspešno zaključenem programu
usposabljanja za naziv Trener odbojke 1. razreda pridobili znanja s
področja tehnične, taktične in kondicijske priprave odbojkarjev v
vrhunskih članskih ekipah in reprezentančnih selekcijah.
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Pogoji vpisa

Kandidat za usposabljanje v tem programu mora izpolnjevati naslednje
pogoje : naziv Trener odbojke, 2 leti športno pedagoških izkušenj, licenca
za aktualno sezono

Pogoji za napredovanja

Trener odbojke 1. razreda je najvišji naziv usposobljenosti v športni
panogi odbojka, zato napredovanje na višjo stopnjo ni predvideno.

Pogoji dokončanja

Kandidat mora za zaključek usposabljanja opraviti sledeče obveznosti:
Prisotnost pri teoretičnem in praktičnem delu usposabljanja mora biti vsaj
80 %. Pozitivno ocenjena seminarska naloga Opravljena praksa Razpišejo
se najmanj 3 izpitni roki. Izpitno komisijo imenuje nosilec programa
usposabljanja za vsak rok posebej in jo sestavlja eden od predavateljev,
ki je predaval na usposabljanju. Pri tretjem opravljanju izpita se imenuje
izpitna komisija, ki ima predsednika in dva člana. Izpit se ocenjuje kot
»opravil« ali »ni opravil«. Kandidati morajo usposabljanje zaključiti
najkasneje v roku 3 let od zaključka predavanj, posamezen izpit pa lahko
opravljajo največ trikrat. Če kandidat v roku ne zaključi zahtevane
obveznosti, se mora ponovno udeležiti usposabljanja.

Opombe in literatura
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Odbojka. Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, (1995)
Diplomske naloge z odbojkarsko vsebino. Fakulteta za šport, Ljubljana
The Coach. The official FIVB Magazine for Volleyball coaches. Philippka
Verlag Konrad Honig, Munster, Nemčija Krevsel, V.: Odbojka – poklic
športnega trenerja. Fakulteta za šport, Inštitut za šport, Ljubljana, (1997)
Zadražnik, M., Marinko, G.: 50 odbojkarskih treningov – interesne 
dejavnosti v osnovni šoli. Fakulteta za šport, (2004) Vladimir Janković,
Tomislav Đurković, Tomica Rešetar: Uvod v specijalizaciju igračkih uloga
u odbojci, Zagreb, (2009), lastna založba, (ISBN978-953-55523-0-7)
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 Kandidat mora v času opravljanja prakse voditi
dnevnik dela. V času trajanja prakse mora kandidat 6
ur opraviti pod nadzorom mentorja. To pomeni, da
pripravi učne priprave in vodi te treninge pod
nadzorom mentorja. Skupaj z mentorjem po koncu te
šest urne prakse pod nadzorom mentorja opravita

Število ur:

Opis:



analizo, kandidat pa pripravi tudi refleksijo
opravljenega dela.

 Marko ZADRAŽNIK (Nosilec) St. izobrazbe: IX. 

Specialni del IV - teorija

 30 

 Izdelava seminarske naloge iz ene ali več od
navedenih tem. Temo si lahko kandidat s
posvetovanjem z mentorjem izbere sam ali mu jo
določi mentor. Tematika mora zajemati eno ali več od
naslednjih tem: 1. Tehnični, taktični in kondicijski
vidiki dela z vrhunskimi ekipami in reprezentančnimi
selekcijami 2. Modelne karakteristike najboljših
svetovnih ekip ali reprezentanc v moški ali ženski
konkurenci 3. Različni vidiki kondicijske priprave 4.
Psiho-socialna priprava na tekmovanje 5. Menedžment
v vrhunski ekipi 6. Slovenska športna zakonodaja 7.
Raziskovalno delo v športu (različni vidiki) 8. Drugo 

 Marko ZADRAŽNIK (Nosilec) St. izobrazbe: IX. 

Specialni del IV - praktično
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 Ogled načina dela diagnostičnih centrov na Fakulteti
za šport in predstavitev možnosti, ki jih nudijo v
podporo procesu treniranja v odbojki.

 Marko ZADRAŽNIK (Nosilec) St. izobrazbe: IX. 
dr. Janez VODIČAR St. izobrazbe: IX. 
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