
 

 

 

 
         

Ljubljana, 14.1.2020 
Št.dop.06/14. 1. 

 
 
 
 
Zadeva: Nacionalne panožne športne šole 2020 - 2024  

  
Pozdravljeni, 
 
obveščamo vas, da je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije dne 10. 1. 2020 
objavilo Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje plač strokovnih delavcev v programih nacionalnih 
panožnih športnih šol za štiriletno obdobje 2020 – 2024: 
 
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izbor-izvajalcev-in-sofinanciranje-plac-strokovnih-
delavcev-v-programih-nacionalnih-panoznih-sportnih-sol-za-stiriletno-obdobje-2020-2024/  
 
V povezavi s tem je Strokovni svet OZS na korespondenčni seji, dne 13. 1. 2020 sprejel Merila za izbor 
strokovno izobraženih delavcev OZS v okviru projekta Nacionalnih panožnih športnih šol (v nadaljevanju 
NPŠŠ) 2020 – 2024 (obdobje 01 .3. 2020 - 29. 2. 2024).  
 
Program panožnih športnih šol je namenjen pretežno športni vzgoji otrok in mladine usmerjenih v 
kakovostni in vrhunski šport. Odbojkarska zveza Slovenije preko programa NPŠŠ 2020-2024 lahko 
zaposluje 6 trenerjev (3M, 3Ž). 
 
Vsi vključeni trenerji morajo izpolnjevati pogoje, ki jih opredeljuje 48. člena Zakona o športu, ki se nanaša 
na strokovno izobraženost trenerskega kadra.  

 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je vse nacionalne panožne zveze, ki sodelujejo v tem 
programu, dne 29.11.2019 povabilo na posvet na temo »Nacionalne panožne športne šole 2020-2024« na 
katerem je podrobno predstavilo bistvene novosti na področju sofinanciranja strokovnih delavcev v 
prihodnje. Krovni dokument, ki opredeljuje te spremembe je Pravilnik o sofinanciranju izvajanja letnega 
programa športa na državni ravni, ki je bil objavljen 15.11.2019 v Uradnem listu RS št. 68/2019 (v 
nadaljevanju: pravilnik).  
 
V sprejetem pravilniku so v okviru programa Nacionalnih panožnih športnih šol v členih od 26. do 30. 
opredeljeni pogoji, merila in višina sofinanciranja strokovnega delavcev.  
 
Skladno z 29. členom pravilnika, ki zavezuje nacionalno panožno športno zvezo, da merila javno objavi na 
spletni strani, OZS v prilogi teda dopisa objavlja merila po katerih bo presojala strokovnost kandidatov, ki 
se bodo prijavili na razpis.  
 
 
Rok za oddajo vlog je 17. 1. 2020 do 12. ure.  
 
Vlogo lahko oddate osebno v tajništvu OZS (Črnuška cesta 9, Črnuče) ali jo pošljete po pošti.  
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Vloga mora vsebovati: 
 
- splošna vloga kandidata 

- štiriletni program organiziranosti in delovanja nacionalne panožne športne šole za športno panogo oz. 

disciplino za obdobje 2020 - 2024 (sprejme oz. potrdi ga pristojni strokovni organ NPŠZ) namenjen 

športni vzgoji otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ki mora vsebovati program 

dela za obdobje štirih let, cilje, podatke o športnikih vključenih v program (imena, priimki, spol in leto 

rojstva), ki mora vsebovati: 

o okvirno razdelan program dela NPŠŠ za obdobje 2020-2024,  

o merljive cilje programa NPŠŠ v skladu z Nacionalnim programom športa,  

o podrobno razdelan program dela za prvo tekmovalno sezono ob objavi javnega razpisa,  

o podatke o vključenih športnikih (leto rojstva, spol, kategorizacija, športni rezultati),  

o kadrovsko strukturo, potrebno za izvedbo programa NPŠŠ (število strokovno izobraženih 

delavcev in drugih oseb potrebnih za opravljanje strokovnega dela in dopolnilnega 

strokovnega dela – psihološka podpora, fizioterapevtska podpora, svetovanje za ustrezno 

prehrano),  

o povezavo s šolskim sistemom, lokalnim okoljem, starši.  

- strokovno izobraženi delavci morajo biti vpisani v razvid strokovno izobraženih in strokovno 

usposobljenih delavcev v športu (v nadaljevanju: razvid) oziroma morajo imeti ob prijavi na javni razpis 

že vloženo vlogo za vpis v razvid strokovnih delavcev v športu 

- potrjeno izjavo kluba o sofinanciranju plačila strokovno izobraženega delavca (priloga) 

 
Komisija bo obravnavala vloge, ki bodo prispele na naslov OZS do 17. 1. 2020 do 12. ure.  
 
Kandidate bomo o uspešnosti njihove prijave obvestili pisno.  
 
Za dodatne informacije se prosimo obrnite na predsednika strokovnega sveta OZS (Jaroš Štekl) na 
tel.številko 040 363 230. 

 
S športnimi pozdravi!  
        Odbojkarska zveza Slovenije 
 
                 Generalni sekretar 
                   Gregor Humerca 
 
 
 
 
 

 
 
 
Priloga: 
- Merila za izbor strokovno izobraženih delavcev OZS v okviru projekta NPŠŠ 2020 – 2024 

- Izjava kluba o sofinanciranju 

- Dolgoročni program panožnih šol 2020-2028 
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