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VIZIJA PEDAGOŠKE FAKULTETE 
Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru želi ohranjati visok nivo usposabljanja učiteljev 
razrednega pouka, glasbe, likovne umetnosti, inkluzivnih pedagogov, vzgojiteljev in športnih 
trenerjev. Z odličnim raziskovalnim in umetniškim delom bo v regionalnem okolju in širše trajno 
zagotavljala razvoj na področju izobraževanja ter predstavljala institucijo z najvišjimi etičnimi in 
moralnimi standardi delovanja, ki si prizadeva za uresničevanje načel demokratične družbe. 

 
POSLANSTVO PEDAGOŠKE FAKULTETE 
Poslanstvo Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru je, da s povezovanjem izobraževalnega, 
raziskovalnega in umetniškega dela na področju vzgoje in izobraževanja skrbi za razvoj pedagoških 
kadrov ter prispeva k razvoju strokovnih področij, znanstvenih disciplin in umetniških dejavnosti v 
nacionalnem in mednarodnem okolju.  
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SPLOŠNE INFORMACIJE O VPISU  
Vsi kandidati morajo izkazati znanje slovenskega  jezika na ravni B2 glede na skupni 

evropski referenčni okvir za jezike (SEJO) z ustreznim potrdilom. 
Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so: 
➢ potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo, 

➢ spričevalo o zaključeni osnovni šoli v republiki slovenji ali o zaključeni tuji osnovni šoli s 

slovenskim učnim jezikom, 

➢ maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa 

srednjega strokovnega izobraževanja, iz katerega je razviden opravljen predmet slovenski 

jezik, 

➢ spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem 

izobraževanju ali o zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim 

jezikom, 

➢ diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji v študijskem 

programu in potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku. 

Kandidati, ki opravljajo (so opravili) splošno maturo ali poklicno maturo v Republiki 
Sloveniji, ne pošiljajo dokazila o znanju slovenskega jezika; zahtevani podatek visokošolski 
prijavno-informacijski službi sporoči Državni izpitni center. 
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1 ŠPORTNO TRENIRANJE 

Osnovna dejavnost Oddelka za športno treniranje je študij, ki usposobi študenta za delo s 
športniki vseh kakovostnih kategorij, starosti in spola – tudi z vrhunskimi. V programu 
sodelujejo priznani športni strokovnjaki z različnih športnih področij. 

2.1 Temeljni cilji programa 

Temeljni cilj študijskega programa je usposobiti diplomante za: 

• načrtovanje, izvajanje in spremljanje procesa treniranja perspektivnih in vrhunskih 
športnikov različnih starosti in kategorij, obeh spolov; 

• vodenje športnikov na tekmovanjih v izbrani športni panogi; 

• delo v vseh fazah selektivnega procesa nadarjenih otrok in perspektivnih športnikov v 
določeni športni panogi; 

• razvoj sodobnih metod in strategij v procesu treniranja; 

• uvajanje novih znanstvenih spoznanj v trenersko prakso ter sodelovanje pri ugotavljanju 
in vrednotenju novosti v športnem treniranju; 

• svetovanje in sodelovanje pri izobraževanju amaterskih in profesionalnih kadrov v 
športu; 

• sodelovanje v dodatnih športnih programih osnovnih in srednjih šol; 

• iskanje športno nadarjenih otrok in mladostnikov; 

• ustvarjalno reševanje problemov v različnih kompleksnih in nepredvidljivih situacijah v 
procesu treninga. 

2.2 Vpisni pogoji 

V visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Športno treniranje se lahko vpiše, 
kdor je opravil: 

➢ splošno maturo;  
➢ poklicno maturo;  
➢ zaključni izpit v kateremkoli srednješolskem programu.  

 
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus posebne nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti 

(preizkus gibalnih sposobnosti), ki je pogoj za vpis na študijski program. Datumi 
posameznih preizkusov so objavljen v vsakoletnem Razpisu za vpis v dodiplomske in enovite 
magistrske študijske programe. Preizkus gibalnih sposobnosti za vpis v študijskem letu 
2021/2022 bo, v prvem prijavnem roku, potekal 2. julija 2021. 

 Kandidati bodo na podlagi prijave za vpis na svoj elektronski naslov prejeli obvestilo o 
datumu in poteku preizkusa gibalnih sposobnosti. Preizkus se opravlja na Pedagoški fakulteti 
Univerze v Mariboru in velja samo za tekoče študijsko leto. Sestavljen je iz petih testov 
osnovne motorike in preizkusa za oceno specialne motorike. 
 

Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku še prosta mesta, bo 
preizkus glasbene sposobnosti potekal tudi v drugem prijavnem roku, in sicer 9. septembra 
2021.   
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Vsi kandidati morajo pred preizkusom motoričnih sposobnosti na Pedagoško fakulteto, 
Koroška cesta 160, 2000 Maribor, poslati vsaj eno od naštetih dokazil: 

a) dokazilo o vsaj petletnem igralnem stažu v izbrani športni panogi ali 
b) dokazilo o športnih tekmovalnih dosežkih v izbrani športni panogi ali 
c) dokazilo o tem, da je redno delal kot športni trener vsaj dve leti in je dosegel kakovostne 

rezultate v izbrani športni panogi ali 
d) dokazilo o pridobljeni strokovni usposobljenosti za športnega trenerja v izbrani športni 

panogi.  
 
Podrobnejše informacije so objavljene na spletni strani fakultete https://pef.um.si/ 

 
 
Vpisna mesta v študijskem letu 2021/2022 

 Redni Izredni 

Športno treniranje, 1. stopnja – 35 

 

Trajanje študija 
Študij traja 3 leta (6 semestrov) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.  
 

2.3 Predmetnik študijskega programa po letnikih 

 1. LETNIK 
Št. 1. SEMESTER (30 ECTS) KU IDŠ URE/ECTS 

1/1 Didaktično-pedagoške osnove športa 60 120 180/6 

1/2 Informacijsko-komunikacijska tehnologija in šport 60 120 180/6 

1/3 Psihologija športa 75 105 180/6 

1/4 Sociologija športa 60 120 180/6 

1/5 Metodologija raziskovanja v športu 60 120 180/6 

 Skupaj 315 585 900/30 

     

Št. 2. SEMESTER (30 ECTS) KU IDŠ URE/ECTS 

1/6 Razvojna psihologija 75 105 180/6 

1/7 Osnove fiziologije človeka 75 105 180/6 

1/8 Funkcionalna anatomija 75 105 180/6 

1/9 Prehrana športnikov 60 120 180/6 

1/10 Prosto izbirni predmet 1** 60 120 180/6 

 Skupaj 345 555 900/30 

    2. LETNIK 

Št. 3. SEMESTER (30 ECTS) KU IDŠ URE/ECTS 

2/1 Fiziologija športa 75 105 180/6 

2/2 Športna masaža 60 120 180/6 

2/3 Uvod v kineziologijo 60 120 180/6 

2/4 Medicina športa in športne poškodbe 90 90 180/6 

2/5 Osnove gibanja 75 105 180/6 

 Skupaj 360 540 900/30 
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Št. 4. SEMESTER (30 ECTS) KU IDŠ URE/ECTS 

2/6 Biomehanika 60 120 180/6 

2/7 Teorija športnega treniranja I 90 90 180/6 

2/8 Izbrani šport I* 165 195 360/12 

2/9 Prosto izbirni predmet 2** 60 120 180/6 

 Skupaj 375 525 900/30 

3. LETNIK 

Št. 5. SEMESTER (30 ECTS) KU IDŠ URE/ECTS  

3/1 Teorija športnega treniranja II 90 90 180/6 

3/2 Izbrani šport II* 165 195 360/12 

3/3 Prosto izbirni predmet 3** 60 120 180/6 

3/4 Praktično usposabljanje I / 180 180/6 

 Skupaj 315 585 900/30 

     

Št. 6. SEMESTER (30 ECTS) KU IDŠ URE/ECTS 

3/5 Filozofija športa 60 120 180/6 

3/6 Merjenje v športu  60 120 180/6 

3/7 Prosto izbirni predmet 4** 60 120 180/6 

3/8 Diplomsko delo 30 150 180/6 

3/9 Praktično usposabljanje II / 180 180/6 

 Skupaj 210 690 900/30 
* Študent iz nabora izbranih športov izbere predmet Izbrani šport I in II iz iste športne panoge. Izbrani športi 

so namenjeni študentom glede na športno panogo, za katero so se opredelili ob vpisu na študijski program 
oziroma glede na njihov trenerski profil. 

** Študent iz nabora prosto izbirnih predmetov izbere štiri učne enote. Te lahko izbere tudi iz ustreznih drugih 
študijskih programov. Prosto izbirni predmeti se izvajajo, če se za posamezno učno enoto odloči vsaj deset 
študentov.  

 

IZBRANI ŠPORT I in II * 

Št. Predmet KU IDŠ URE/ECTS 
OI/1 Odbojka I 165 195 360/12 
OI/2 Košarka I 165 195 360/12 
OI/3 Nogomet I 165 195 360/12 
OI/4 Rokomet I 165 195 360/12 
OI/5 Športna gimnastika I 165 195 360/12 
OI/6 Alpsko smučanje I 165 195 360/12 
OI/7 Plavanje I 165 195 360/12 
OI/8 Atletika I 165 195 360/12 
OI/9 Fitnes I 165 195 360/12 

OI/10 Planinstvo in alpinizem I  165 195 360/12 
OI/11 Judo I  165 195 360/12 
OI/12 Karate I  165 195 360/12 
OI/13 Tenis I  165  195 360/12 
OI/14 Veslanje I  165 195 360/12 
OI/15 Jadranje I  165 195 360/12 
OI/16 Kolesarstvo I 165 195 360/12 
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OI/17 Nordijsko smučanje in nordijska hoja I 165 195 360/12 
OI/18 Hokej na ledu I 165 195 360/12 
OI/19 Odbojka II 165 195 360/12 
OI/20 Košarka II 165 195 360/12 
OI/21 Nogomet II 165 195 360/12 
OI/22 Rokomet II 165 195 360/12 
OI/23 Športna gimnastika II 165 195 360/12 
OI/24 Alpsko smučanje II 165 195 360/12 
OI/25 Plavanje II 165 195 360/12 
OI/26 Atletika II 165 195 360/12 
OI/27 Fitnes II 165 195 360/12 
OI/28 Planinstvo in alpinizem II 165 195 360/12 
OI/29 Judo II 165 195 360/12 
OI/30 Karate II 165 195 360/12 
OI/31 Tenis II 165 195 360/12 
OI/32 Veslanje II 165 195 360/12 
OI/33 
O7Oo
O 

Jadranje II 165 195 360/12 
OI/34 Kolesarstvo II 165 195 360/12 
OI/35 Nordijsko smučanje in nordijska hoja II 165 195 360/12 
OI/36 Hokej na ledu II 165 195 360/12 

 

PROSTO IZBIRNI PREDMETI** 
Št. Predmet KU IDŠ URE/ECTS 

PI/1 Akrobatika 60 120 180/6 

PI/2 Pravo v športu 60 120 180/6 

PI/3 Angleščina za športne trenerje 60 120 180/6 

PI/4 Nemščina za športne trenerje 60 120 180/6 

PI/5 Športne aktivnosti v naravi 60 120 180/6 

PI/6 Športni management 60 120 180/6 

PI/7 Zgodovina športa 60 120 180/6 

PI/8 Gibalna aktivnost in zdravje 60 120 180/6 

PI/9 Joga v športu 60 120 180/6 

PI/1
0 

Klasična masaža v športu 60 120 180/6 

PI/1
1 

Psihična priprava v športu 60 120 180/6 

PI/1
2 

Komunikacija v športu 60 120 180/6 

PI/1
3 

Animacija športnih dejavnosti v turizmu 60 120 180/6 
Legenda: KU – kontaktne ure (predavanja, seminarji, vaje), IDŠ – individualno delo študenta, praksa študenta 

 

2.4 Navedba strokovnega naslova 

Po uspešnem zagovoru diplomskega dela si študent pridobi strokovni naziv: diplomirani 
športni trener/trenerka (VS) oz. z okrajšavo dipl. šp. tren. (VS).  
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2.5 Zaposljivost diplomantov 

Kandidati, ki bodo končali študijski program prve stopnje Športno treniranje, se bodo lahko 
zaposlili: 

• v športnih organizacijah za delo v selektivnih programih, 

• v športnih organizacijah za delo s kakovostnimi, vrhunskimi športniki, 

• v športnih šolah nacionalnega ali regijskega pomena, 

• v strokovnih športnih asociacijah v okviru občine ali regije, 

• kot samostojni strokovni delavci v športnih dejavnostih, 

• kot animatorji športnih dejavnosti v turizmu, 

• v drugih dejavnostih v športu 
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MIKLOŠIČEVA KNJIŽNICA – FPNM  
Miklošičeva knjižnica – FPNM (akronim PEFMB, sigla 50317) je enota Filozofske fakultete 

Univerze v Mariboru in opravlja storitve za tri fakultete Univerze v Mariboru: Filozofsko 
fakulteto (FF UM), Pedagoško fakulteto (PEF UM) in Fakulteto za naravoslovje in matematiko 
(FNM UM). Je največja visokošolska knjižnica v okviru Univerze v Mariboru. 

Knjižnica treh fakultet se nahaja v pritličju stavbe na 737 m2. Pod knjižnico je 165 m2 skladišča. 
Skupna uporabna površina knjižnice je 902 m2. 

Informacije o odpiralnem času in vse spremembe so objavljene na vhodnih vratih knjižnice ter na 
spletni strani  http://www.ff.um.si/o-fakulteti/miklosiceva-knjiznica/.    

Študijska soba je uporabnikom na voljo vsak dan od ponedeljka do petka do 20.30. 
Kratka navodila in informacije so na spletni strani Miklošičeve knjižnice – FPNM (zloženka    

http://www.ff.um.si/o-fakulteti/miklosiceva-knjiznica/zlozenka.dot ). 

Posebnost je Mediateka, kjer hranimo neknjižno gradivo (videokasete, slikovno gradivo, 
grafoskopske prosojnice, CD-ROM-e, DVD-je …). Za potrebe nastopov in študijske prakse 
izposojamo gradivo osebno po dogovoru. 

Z geslom (ki ga uporabniku vpišemo v knjižnici) in številko knjižnične izkaznice (številko 
dodelimo ob vpisu v matično knjižnico) si lahko uporabniki preko interneta podaljšujejo in 
rezervirajo gradivo (ob težavah pokličite izposojo), spremljajo potek izposoje na vseh 
visokošolskih knjižnicah Univerze v Mariboru  

(Moja knjižnica, https://plus.si.cobiss.net/opac7/user/login?redirect=/bib/search) , 
uporabljajo medknjižnično izposojo in elektronski dostop s spletne strani Univerzitetne 
knjižnice Maribor (ukm.9999999@libroam.si). 

Uporabnikom je na voljo mCOBISS Virtualna knjižnica Slovenije na mobilnih napravah 

http://m.cobiss.si/ in brezžični internet v knjižnicah LIBROAM 

(http://home.izum.si/cobiss/libroam/ ) 

 

http://www.ff.um.si/o-fakulteti/miklosiceva-knjiznica/
http://www.ff.um.si/o-fakulteti/miklosiceva-knjiznica/zlozenka.dot
https://plus.si.cobiss.net/opac7/user/login?redirect=/bib/search
http://m.cobiss.si/
http://home.izum.si/cobiss/libroam/

