
MERILA ZA IZBOR STROKOVNO IZOBRAŽENIH DELAVCEV AZS V OKVIRU PROGRAMA NACIONALNIH 

PANOŽNIH ŠPORTNIH ŠOL 2020 - 2024 

Skladno  s Pravilnikom o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa na državni ravni in njegovim 
29. členom (izbor strokovnih delavcev) v povezavi z izborom strokovnih delavcev v NPŠŠ je UO AZS na 
svoji seji dne, 16.1.2020, sprejel Merila o izboru strokovno izobraženih delavcev v okviru programa 
nacionalnih panožnih športnih šol v obdobju 2020 – 2024 (v nadaljevanju NPŠŠ).  
 
Merila o izboru kandidatov za nacionalne panožne športne šole opredeljujejo izbor kandidatov za 
uvrstitev kandidatov za NPŠŠ in vzpostavitev vrstnega reda kandidatov, ki se jih uvrsti v nacionalne 
panožne športne šole na podlagi prednostne liste. 
 
 

1. Splošna določila 
 

1. člen 
 
Ne glede na merila v tem pravilniku lahko na poziv AZS za vključitev v NPŠŠ kandidirajo le kandidati, ki 
imajo ustrezno izobrazbo skladno z 48. členom Zakona o športu in so vpisani v razvid oz. morajo imeti 
ob prijavi na javni razpis že vloženo vlogo za vpis v razvid strokovnih delavcev v športu.  
 
Klubi, v katerih delujejo kandidati, morajo poslati pisno izjavo, da bodo z AZS kot zaposlovalcem 
skladno s pravilnikom LPŠ na državni ravni, sklenili pogodbo o sofinanciranju stroškov zaposlenemu 

trenerju v znesku najmanj 802 € mesečno za celotno obdobje financiranja trenerja v NPŠŠ. 
 

2. člen 
 
Pri izboru strokovnih delavcev se bo skladno s srednjeročno strategijo NPŠŠ 2020 -2028 upoštevala 
regijska pokritost Slovenije s strokovnimi delavci NPŠŠ.  Pri izboru se bo upoštevalo maksimalno število 
strokovnih delavcev na posamezno statistično regijo. V primeru prejetega večjega števila prijav 
strokovnih delavcev iz iste regije bodo izbrani tisti, ki bodo dosegli večje število točk.  
 
 

Statistične regije Slovenije Maksimalno število trenerjev na regijo 

Osrednjeslovenska regija 2 

Savinjska regija 2 

Podravska regija 2 

Gorenjska regija 2 

Koroška regija 1 

Jugovzhodna regija 1 

Posavska in zasavska regija 1 

Goriška regija 1 

Obalno-kraška regija 1 

Pomurska regija 1 

Primorsko-notranjska regija 1 

 
 
 



V primeru prejetega večjega števila prijav strokovnih delavcev iz istega kluba ali društva bo izbran zgolj 
tisti, ki bo dosegel največje število točk.  
 

3. člen 
 
Maksimalno število vključenih trenerjev v NPŠŠ je določilo MIZŠ s sklepom o določitvi števila 
sofinanciranih strokovno izobraženih delavcev v programu nacionalnih panožnih športnih šol za 
posamezno športno panogo za obdobje 2020 – 2024 (10 trenerjev). AZS lahko v primeru, da se ne 
zasedejo vsa dobljena mesta skladno s tem pravilnikom in njegovimi pogoji določen del dodeljenih kvot 

tudi vrne MIZŠ kot nezasedena mesta. 
 
 

2. Merila za izbor in določitev vrstnega reda kandidatov za izbor AZS v NPŠŠ 
 

MERILO RAVNI IZOBRAŽENOSTI STROKOVNEGA DELAVCA: 

Izobraženost strokovnega delavca Število točk 

Doktorat, magisterij (8. raven) 15 

Visokošolska, univerzitetna (7. raven) 10 

Višješolska (6. raven) 5 

Kandidat/ka v skladu s tem merilom izkazuje raven izobraženosti z ustreznim dokazilom. 

 

MERILO DOSEDANJE VKLJUČENOSTI STROKOVNEGA DELAVCA V NPŠŠ: 

Število let vključenih v NPŠŠ Število točk 

Trener/ka je vključen v NPŠŠ 9 let ali več 15 

Trener/ka je vključen v NPŠŠ od 5 do 8 let 10 

Trener/ka je vključen v NPŠŠ od 1 do 4 let 5 

Kandidat/ka v skladu s tem merilom poda izjavo o številu let vključenosti v NPŠŠ, ki jo mora potrditi 

tudi društvo/klub. 

 

MERILO ŠTEVILA LET STROKOVNEGA DELAVCA Z LICENCO ZATS: 

Število let z licenco ZATS Število točk 

Trener/ka ima licenco ZATS  9 let ali več 20 

Trener/ka ima licenco ZATS  6, 7 ali 8 let 15 

Trener/ka ima licenco ZATS  4 ali 5 let 10 

Trener/ka ima licenco ZATS  od 1 do 3 let 5 

 Kandidat/ka v skladu s tem merilom poda izjavo o številu let z licenco ZATS. 

 

MERILO REZULTATSKE USPEŠNOSTI ATLETOV/ATLETINJ STROKOVNEGA DELAVCA: 

Rezultatska uspešnost atletov/atletinj Število točk 

Športnik mednarodnega razreda ali višji razred 12 

Športnik perspektivnega razreda 8 

Športnik državnega razreda 4 

Športnik mladinskega razreda 2 



Merilo števila točk na podlagi rezultatske uspešnosti se upošteva tako, da se upoštevajo POGOJI, 

PRAVILA IN KRITERIJI ZA REGISTRIRANJE IN KATEGORIZIRANJE ŠPORTNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI za 

športne panoge Atletika – stadionska, Atletika – kros, Atletika – cestni tek, Atletika – gorski tek (seznam 

kategoriziranih športnikov z dne 1.10.2019). Pri točkovanju se upošteva najvišje število točk za enega 

najvišje kategoriziranega atleta/atletinjo, s katerim strokovni delavec neposredno dela v okviru 

vadbenega procesa že vsaj 1 leto. Kandidat/ka v skladu s tem merilom poda izjavo o delu z 

atletom/atletinjo, ki jo mora potrditi tudi društvo/klub. 

 

MERILO ŠTEVILA ATLETOV/ATLETINJ STROKOVNEGA DELAVCA: 

Število atletov/atletinj strokovnega delavca Število točk 

Trener/ka ima 40 atletov/atletinj ali več 15 

Trener/ka ima od 20 do 39 atletov/atletinj  10 

Trener/ka ima 19 atletov/atletinj ali manj 5 

Kandidat/ka v skladu s tem merilom poda izjavo s seznamom atletov/atletinj, s katerimi dela. Izjavo 

mora potrditi tudi društvo/klub. 

 

MERILO ŠTEVILA REGISTRIRANIH ATLETOV/ATLETINJ KLUBA/DRUŠTVA, V KATEREM DELUJE 

STROKOVNI DELAVEC: 

Število registriranih atletov/atletinj kluba/društva Število točk 

Število registriranih atletov/atletinj kluba/društva je večje kot 100 20 

Število registriranih atletov/atletinj kluba/društva je med 60 in 99 15 

Število registriranih atletov/atletinj kluba/društva je med 40 in 59 10 

Število registriranih atletov/atletinj kluba/društva je med 20 in 39 5 

Število registriranih atletov/atletinj kluba/društva je 19 ali manj 0 

 Podatke pridobi AZS iz uradne evidence registriranih športnikov (OKS, 2.12.2019).  

 

MERILO DOSEDANJE VKLJUČENOSTI KLUBA/DRUŠTVA V NPŠŠ: 

Število let vključenosti kluba/društva v NPŠŠ Število točk 

V klubu/društvu v okviru NPŠŠ je bil zaposlen trener/ka 9 ali več let 15 

V klubu/društvu v okviru NPŠŠ je bil zaposlen trener/ka od 5 do 8 let 10 

V klubu/društvu v okviru NPŠŠ je bil zaposlen trener/ka od 1 do 4 let 5 

Kandidat/ka v skladu s tem merilom poda izjavo društva/kluba o številu let vključenosti kluba/društva 

v NPŠŠ. 

 

MERILO PRIPRAVE PROGRAMA DELA NPŠŠ STROKOVNEGA DELAVCA   

Merilo priprave programa dela NPŠŠ Število točk 

Ocena pripravljenega programa dela NPŠŠ Od 1 do 15 

Kandidat/ka pripravi program dela NPŠŠ v skladu z navodili iz poziva. 

 

 



Prednostno listo kandidatov za zaposlitev v NPŠŠ se razvrsti na podlagi skupnega seštevka točk 

posameznega kandidata/ke v skladu s tem pravilnikom in merili. Kandidate se razvrsti na podlagi 

večjega števila doseženih točk proti manjšemu številu doseženih točk. V primeru enakega števila 

doseženih točk za uvrstitev na prednostni listi se najprej upošteva večje število doseženih točk 

posameznika pri kriteriju Število let vključenih v NPŠŠ. V primeru izenačenosti v prej navedenem 

kriteriju se upošteva kriterij Rezultatska uspešnost atletov.  

 

V Ljubljani, dne 16.1.2020                                                                          Atletska zveza Slovenije 

                                                                                                       v.d. direktor Nejc Jeraša 


