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Ljubljana, 7.4.2016 

ZADEVA 

Razvoj kadrov v športu 2016-2022 

 

 

 

Spoštovani,  

 

na podlagi predstavitve prihodnjega razpisa Razvoja kadrov v športu na MIZŠ in z namenom preverbe 

možnosti oblikovanja skupnega projektnega predloga, vas pozivamo k posredovanju predloga 

sofinanciranih posameznikov za vsebinski sklop B in C, za obdobje 2016-2022. 

 

V ta namen vam posredujemo obrazce in navodila za izpolnjevanje, kot sledi: 

- predlog vključitve vrhunskih športnikov, ki so zaključili aktivno športno kariero podajte na : 

Obrazcu 1  - sklop B 

 

- predlog vključitve vrhunskih trenerjev posredujete na enem od spodnjih obrazcev: 

Obrazec 2 – C1  (individualni športi) 

Obrazec 3 – C2 (kolektivni športi) 

Obrazec 4 – C3 (miselni športi) 

Obrazec 5 – C4 (šport invalidov) 

 

Predloge oddate po elektronski pošti na e-naslov: nadja.schweiger@olympic.si do petka, 15.4.2016, 
do 13.00 ure.  
 

Za vsa dodatna pojasnila smo vam na voljo. 

 

Z lepimi pozdravi,  

                 

                                        Blaž Perko 

namestnik generalnega sekretarja  

za področje športa 
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Izhodišča za izbor kandidatov 

 

sklop Sklop B Sklop C 

Ciljna skupina 

Vrhunski športniki, ki so zaključili aktivno športno 
kariero. 

Vrhunski trenerji: 
          C1 (individualni športi)   
          C2 (kolektivni športi)  
          C3 (miselni športi)  
          C4 (šport invalidov)  

 

Pogoj za 
vključitev 

1. Status športnika (kategorizacija). 
2. Dosežen športni rezultat. 
3. Vključenost v formalno izobraževanje/ 

usposabljanje. 
4. Razred športne panoge. 

1. Izkušnje na predmetnem področju. 
2. Izobrazba/usposobljenost. 
3. Razred športne panoge. 
4. Dodatni pogoji za posamezen podsklop: izkušnje 

posameznika in uspešnost posameznika pri 
trenerskem delu.   

Vključenost 
posameznika 
v mesecih 

        24 - V kolikor se usposablja. 
 

        36 - V kolikor se  izobražuje. 

           12 - Za trenerje iz prvega projekta. 
 

           28 - Na novo vključeni. 

Aktivnosti 

1. Se izobražujejo/usposabljajo. 
2. Izvajajo aktivnosti za spodbujanje zdravega 

načina življenja s športom. 

1. Prvih 12 mesecev se do-usposabljajo skozi 
program, ki je potrjen s strani SS RS za šport in 
obsega najmanj 300 ur.  

2. V drugem delu projekta svoja znanja prenašajo na 
trenerje NPŠŠ in OPŠŠ. 

3. Poleg zgoraj naštetega opravljajo trenersko delo.  

Cilj projekta  

Posamezniki bodo morali obdobju vključitve pridobiti 
ustrezno izobrazbo za delo v športu ali ustrezno 
usposobljenost za delo v športu na najvišji ravni.  
 
 

Posamezniki bodo morali uspešno zaključiti usposabljanje. 
 
Vršiti bodo morali prenos znanj  na trenerje NPŠŠ in 
OPPŠ. 

 

 
 
 
 

 

 

 


