
 
 

 

Ljubljana, 13. 1. 2020 

 

 

 

ZADEVA: OBJAVA KRITERIJEV ZA IZBOR TRENERJEV V PROGRAME NPŠŠ 2020-

2024 

 

 

V skladu s sklepom Izvršilnega odbora SZS, ki je bil sprejet na 30. redni seji, dne 4. 12. 

2019, so bili kriteriji potrjeni na 3. sestanku Strokovnega sveta panoge za biatlon, dne 10. 

12. 2019, na 4. korespondenčni seji Zbora panoge za biatlon, dne 17. 12. 2019 in na 31. 

korespondenčni seji Izvršilnega odbora SZS, dne 24. 12. 2019.   
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Kriteriji za razvrstitev trenerjev v program NPŠŠ v panogi biatlon 
 
Kriteriji za razvrstitev trenerjev v program NPŠŠ ureja organizacijsko strukturo in prioritete za oblikovanje NPŠŠ, predvsem pa določa: 
- organiziranost dela panožnih športnih šol 
- izhodišča za oblikovanje NPŠŠ 
- število in vrste organizacijskih oblik 
- pogoje za zasedbo delovnih mest 
- kriteriji za razvrstitev trenerjev 

 
Osnova za oblikovanje NPŠŠ so dejanske potrebe Smučarske zveze Slovenije – Zbora za biatlon in bodoče potrebe panoge ob upoštevanju strategij 
razvoja in usmeritev SZS – Zbora za biatlon, števila športnikov v posameznih regijskih centrih in v srednješolskem izobraževanju vključenih v proces 
vadbe biatlona v DPBC Kranj, optimalne izrabe delovnih zmogljivosti, finančnih zmogljivosti panoge, strokovnih in organizacijskih dosežkov 
panoge.   

 
I. Osnovni, obvezni kriteriji: 

Pogoji panoge biatlon za zaposlitev trenerjev v NPŠŠ: 
1. Končana stopnja izobrazbe športne ali druge ustrezne smeri in pridobljeni naziv ter in vpis v razvid strokovno izobraženih in strokovno 
usposobljenih delavcev v športu: 
- najmanj VI/2. stopnja star program  

- najmanj 1. bolonjska stopnja 

2. Če nima smeri študija biatlon, hkrati pa ima enega od zgoraj končanih izobraževalnih programov, mora imeti končano ustrezno stopnjo 
usposobljenosti v biatlonu 
 
3. Delovne izkušnje kandidata / izkušnje 
- najmanj 3 leta izkušenj z delom skupin biatloncev v reprezentanci, klubu ali selekcijah – regijah. Število let se točkuje glede le na delovno dobo, 

študentsko ali pogodbeno delo v trenerskem poslu v biatlonu. Kandidatu, ki je bil v svoji karieri vsaj eno sezono član mladinske ali B 

reprezentance v biatlonu se prištejeta 2 točki, kandidatu, ki je bil A reprezentant v biatlonu pa 4 točke. 
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4. Druga znanja 
- osnovno znanje uporabe računalniških programov  word, excel, power point  

- vozniški izpit najmanj kategorije B 

5. Trener kandidat se zaveže, da bo delo opravljal v okviru regijskih centrov ali DPBC v Kranju in vodil eno od regij ali skupin tekmovalcev, ki mu 
bo dodeljena.  
 
 
Zahtevana dokazila: 
1. Potrdilo o pridobljeni izobrazbi in usposobljenosti 

2. Potrdilo o vpisu v razvid strokovno izobraženih delavcev 

3. Opravljen izpit o varnem ravnanju z orožjem 

4. Potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu za prenos in nošenje orožja 

5. Potrdilo o nekaznovanosti 

6. Izjava kandidata o resničnosti navedenih podatkov 

 
II. Strokovni kriteriji: 

1. Trenerjeva rezultatska uspešnost. Dosedanji rezultati športnikov, ki jih je pod svojim okriljem treniral kandidat v celotni trenerski karieri (ni 

dovolj, da je spremljevalec na določenih tekmovanjih, temveč njegov glavni trener najmanj sezono pred tekmovanjem). Točkovanje glede na 

uspešnost posameznika se upošteva eden, najboljši kriterij 

2. Delovne naloge v času oddaje vloge (velja, če je naloge opravljal najmanj 6 mesecev pred oddajo vloge): 

- klubski trener v smučarskem teku 

- klubski trener v biatlonu 

- opravlja dela in naloge pomočnika trenerja v biatlonski reprezentančni selekciji 

- opravlja dela in naloge trenerja v biatlonski reprezentančni selekciji   
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- opravlja dela in naloge trenerja v regijskem centru            

 

3. Program dela trenerjev kandidatov za delo v posameznih skupinah NPŠŠ naj vsebuje: 

- vsebinski program dela, ki mora vsebovati osnovne podatke o delu in skupini 

- strokovni program dela, ki mora vsebovati podatke o načinu strokovnega dela 

 

4. Strokovna ocena komisije (vodja panoge biatlon, predsednik strokovnega sveta panoge biatlon, glavni trener A reprezentance v biatlonu) 

glede primernosti kandidata za delo v programu NPŠŠ po naslednjih področjih:  

- strokovnost pri delu 

- primernost kandidata glede na program 

- motiviranost,  samoiniciativnost, ambicioznost 

- vpliv ostalih aktivnosti na izvajanje pogodbenega dela  

- odnos do tekmovalcev, sodelavcev, klubskih trenerjev 

- sodelovanje in komunikacija 

- obseg in organiziranost dela 

- interdisciplinarnost 

- doslednost 

 
Tabela kriterijev 
Pojasnila: 
V vsakem stolpcu se upošteva ena možnost, razen VII. Strokovna ocena, kjer se upoštevajo vsi kriteriji. V stolpcu III. se dodatno podeli točke 
bivšim reprezentantom v biatlonu. 
Strokovno oceno poda in Program dela oceni komisija v sestavi vodja panoge biatlon, vodja reprezentanc, glavni trener A reprezentance 
Slovenije v biatlonu. 
Izbrani so kandidati, ki imajo večje število skupnih točk. 
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I. VRSTA 
IZOBRAZBE  

Št. 
točk 

II.USPOSO
BLJENOST 
biatlon 

Št. 
točk 

III. Opis 
dosedanjega   
dela v biatlonu 

Št. 
točk 

IV.Trenerjeva 
rezultatska 
uspešnost 

Št. 
točk 

V. Delovne naloge 
v času oddaje 
vloge 

Št. 
toč
k 

VI. Program 
dela 
(štiriletni) 

Št. 
točk 

VII. Strokovna 
ocena  

Št. 
točk 

 Višješolski 
študijski 
program 

5 brez 0 Manj kot 3 leta 0 MSP, MOI, 
EYOF nastop 

2 Klubski trener v 
smučarskem teku 

1 Nezadostno 0 Strokovnost pri 
delu 

0-3 

Visokošolski 
/1st bolonjska 

7 1. stopnja 3 3-5 let 5 MSP, MOI, 
EYOF do 10. 
mesta 

5 Klubski trener v 
biatlonu 

3 Zadostno 3 Primernost 
kandidata glede na 
program 

0-3 

Univerzitetni, 
magistrski II / 
VII stari 
program 

10 2 . stopnja 
(A-pro) 

6 5-10 let 7 MSP, MOI, 
EYOF do 3. 
mesta 

7 Pomočnik trenerja 
v biatlonski 
reprezentančni 
selekciji 

6 Dobro 6 Motiviranost,  
samoiniciativnost, 
ambicioznost 
 

0-3 

Magister 
znanosti 

13   10 let in več 10 SPP nastop 5 Trener v biatlonski 
reprezentančni 
selekciji 

10 Zelo dobro 9 Vpliv ostalih 
aktivnosti na 
izvajanje 
pogodbenega dela 

0-3 

Doktor 
znanosti 

16   Dodatno:  član 
mladinske ali B 
reprezentance v 
biatlonu 

2 SPP do 40. 
mesta 

10 Trener v regijskem 
centru 

15 Odlično 12 Odnos do 
tekmovalcev, 
sodelavcev, 
klubskih trenerjev 
 

0-3 

    Dodatno: član A 
reprezentance v 
biatlonu 

4 OI in SP 
nastop 

10     Sodelovanje in 
komunikacija 
 

0-3 

      OI in SP top 
40 

15     Obseg in 
organiziranost dela 
 

0-3 

            Interdisciplinarnost 
 

0-3 

            Doslednost 0-3 

 


