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Legenda (B - vrhunski športniki, ki so zaključili aktivno športno kariero): 

A – Vpišite ime in priimek kandidata, ki izpolnjuje pogoje za vključitev v projekt RKŠ.1 

B – Navedite kandidatov naslov stalnega prebivališča. 

C – Vpišite V za vzhod in Z za zahod;  Regije:  

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/projektna_enota_za_izvajanje_kohezijske_politike/programsko_obdobje_2

0142020/ 

D – Vpišite U v kolikor se bo kandidat za čas vključenosti usposabljal za delo na področju športa, I v kolikor se bo izobraževal. 

E – Navedite katerega leta je športnik aktivno športno kariero zaključil. 

F – Navedite status kategorizacije ob zaključku kariere: SR – svetovni razred, MR – mednarodni razred, PR – perspektivni razred. 

G – Vpišite številko-e pred rezultatom, ki ga je športnik dosegel v času trajanja športne kariere. 

Individualne panoge: 

1. zlato medaljo na olimpijskih igrah ali svetovnem prvenstvu, 

2. srebrno medaljo na olimpijskih igrah ali svetovnem prvenstvu, 

3. bronasto medaljo na olimpijskih igrah ali svetovnem prvenstvu, 

4. uvrstitev v finale na olimpijskih igrah ali svetovnem prvenstvu, 

5. zlato medaljo na evropskem prvenstvu, 

6. srebrno medaljo na evropskem prvenstvu, 

7. bronasto medaljo na evropskem prvenstvu, 

8. uvrstitev v finale na evropskem prvenstvu. 

 

H – Vpišite leto vključitve kandidata.  Trajanje projekta 2016-2022. Op. istočasno je lahko vključenih tudi več posameznikov hkrati.  

I – Vpišite (največ)  24 mesecev v kolikor se usposablja in  (največ) 36 mesecev v kolikor se kandidat izobražuje. 

                                                           
1 Pogoji za vključitev, glede na dopis OKS z dne 7. april 2016: 

1. Status športnika (kategorizacija).  
2. Dosežen športni rezultat.  
3. Vključenost v formalno izobraževanje/ usposabljanje.  
4. Razred športne panoge.  

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/projektna_enota_za_izvajanje_kohezijske_politike/programsko_obdobje_20142020/
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/projektna_enota_za_izvajanje_kohezijske_politike/programsko_obdobje_20142020/


Razpisni pogoji – JR Razvoj kadrov v športu, april 2016 

stran 2 od 3 
 

Legenda (C1 - vrhunski trenerji, individualni športi): 

A – Vpišite ime in priimek kandidata, ki izpolnjuje pogoje za vključitev v projekt RKŠ2. 

B – Navedite kandidatov naslov stalnega prebivališča. 

C – Vpišite V za vzhod in Z za zahod;  Regije:  

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/projektna_enota_za_izvajanje_kohezijske_politike/programsko_obdobje_2

0142020/ 

D – Vpišite številko pred leti  izkušenj posameznika pri delu na področju športa: 

1. petnajst let ali več, 

2. od deset do štirinajst let, 

3. od pet  do devet let, 

4. 4 leta ali manj. 

E – Vpišite številko pred doseženo izobrazbo oz. usposobljenost: 

1. doktorat ali magisterij znanosti ali 3. bolonjska stopnja, 

2. univerzitetna izobrazba ali 2. bolonjska stopnja, 

3. visokošolska izobrazba ali 1. bolonjska stopnja, 

4. najvišja stopnja usposobljenosti. 

F – Vpišite številko/številke pred rezultatom, ki ga je trener dosegel s svojimi varovanci:  

1. prvo  mesto na olimpijskih igrah ali svetovnem prvenstvu, 

2. drugo mesto na olimpijskih igrah ali svetovnem prvenstvu, 

3. tretje mesto na olimpijskih igrah ali svetovnem prvenstvu, 

4. prvo  mesto na evropskem prvenstvu, 

                                                           
2 Pogoji za vključitev, glede na dopis OKS z dne 7. april 2016: 

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.  

 

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/projektna_enota_za_izvajanje_kohezijske_politike/programsko_obdobje_20142020/
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/projektna_enota_za_izvajanje_kohezijske_politike/programsko_obdobje_20142020/
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5. uvrstitev do 8. mesta na olimpijskih igrah ali svetovnem prvenstvu; 2. mesto na evropskem prvenstvu, 

6. uvrstitev do 16. mesta na olimpijskih igrah ali svetovnem prvenstvu; 3. mesto na evropskem prvenstvu, 

7. uvrstitev do 32. mesta na olimpijskih igrah ali svetovnem prvenstvu; uvrstitev do 8. mesta na evropskem prvenstvu, 

8. uvrstitev do 16. mesta na evropskem prvenstvu. 

G – Vpišite leto vključitve kandidata.  Trajanje projekta 2016-2022. Op. istočasno je lahko vključenih tudi več posameznikov hkrati.  

H – Vpišite število mesecev vključitve: (največ) 12 mesecev za trenerje iz prvega projekta  in (največ) 28 mesecev na novo vključeni. 

 


