
 

 
 
 
 
 
 

Okrožnica 28/19 
 
 
Brdo pri Kranju, 20.12.2019 Št.: 28/19 Ozn.: GP/MJ NM 

 

Zadeva: Merila za izbor strokovno izobraženih delavcev NZS v okviru projekta Nacionalnih panožnih 
športnih šol 2020 - 2024 
 
Spoštovani, 
 
obveščamo vas, da je Odbor za nujne zadeve NZS na seji dne 19.12.2019 sprejel Merila za izbor strokovno 
izobraženih delavcev NZS v okviru projekta Nacionalnih panožnih športnih šol (v nadaljevanju NPŠŠ) 2020 – 2024 
(obdobje 01.03.2020-29.02.2024). 

Program panožnih športnih šol je namenjen pretežno športni vzgoji otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport. Nogometna zveza Slovenije preko programa NPŠŠ 2016-2020 zaposluje 12 trenerjev in sicer v 
naslednjih projektih: 

1. Inštruktorska služba NZS (6 trenerjev),  

2. Nogometni oddelki NZS (5 trenerjev), 

3. Mlajše ženske reprezentance (1 trener).  

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 povabila na posvet na temo »Nacionalne panožne športne šole 2020-2024« kjer je podrobno 
predstavila 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, NZS v prilogi te okrožnice objavlja merila po katerih bo presojala strokovnost kandidatov, ki se bodo 
prijavili na razpis.  

Rok za oddajo vlog je 07.01.2020. Vlogo lahko oddate osebno v tajništvu NZS v času uradnih ur ali jo pošljete po 
pošti. Komisija bo obravnavala vloge, ki bodo prispele na naslov NZS do vključno dne 07.01.2020 do 12. ure 
oziroma bodo poslane priporočeno po pošti najkasneje zadnji dan roka.  
 
Kandidate bomo o uspešnosti njihove prijave obvestili pisno. 
 
S spoštovanjem, 



 
Nogometna zveza Slovenije 
 
Martin Koželj 
Generalni sekretar NZS  

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

- Medobčinske nogometne zveze; 
-  ZNTS; 
- Nogometni klubi (v tekmovanjih NZS); 
- Direktor in selektorji nogometnih reprezentanc; 
 

 
- Člani NO NZS; 
- Člani IO NZS; 
- Častni predsednik NZS; 
- Arhiv, tu. 

 



MERILA ZA IZBOR STROKOVNEGA KADRA NZS V OKVIRU PROJEKTA NPŠŠ 2020-2024

1. Izobrazba kandidata
8./2 stopnja športne smeri 30
8./1 stopnja športne smeri 25
7. stopnja športne smeri 20
6./2 stopnja športne smeri 15
6./1 stopnja športne smeri 10
* upoštevano samo najvišje točkovanje

2. Strokovna usposobljeost kandidata
UEFA PRO 10
PRO 9
UEFA A 6
UEFA B 3
C 1
* upoštevano samo najvišje točkovanje

3. Trenerske izkušnje - reprezentančni nivo
reprezentanca glavni trener pomočnik trenerja
mladinci 6 3
kadeti 4 2
starejši dečki 3 1,5
* upoštevano samo najvišje točkovanje Opomba:

Vodenje ekipe eno celo tekmovalno sezono
4. Trenerske izkušnje - klubski nivo/nogometni oddelki NZS
klub glavni trener
mladinci -1.SML 4
kadeti- 1.SKL 2
starejši dečki Liga NZS U15 1
* upoštevano samo najvišje točkovanje Opomba:

Vodenje ekipe eno celo tekmovalno sezono
5. Dousposabljanja na seminarjih (mednarodni/domači) izven licenčnih seminarjev NPŠZ  (2016-2019)
1 točka za vsako posamezno udeležbo na seminarju (do max. 5 točk)

6. Predavanja na seminarjih/dousposabljanjih NZS  v zadnjih 4 letih (2016-2019)
1 točka za izvedbo predavanj na posameznem usposabljanju / seminarju (do max. 5 točk)

7. Dosedanja vključenost v projekte NZS v okviru NPŠŠ 
Število pridobljenih točk se pomnoži s faktorjem za do 3 leta v projektu NPŠŠ faktor 1,03
Število pridobljenih točk se pomnoži s faktorjem za do 6 let v projektu NPŠŠ faktor 1,06
Število pridobljenih točk se pomnoži s faktorjem za do 9 let v projektu NPŠŠ faktor 1,09
Število pridobljenih točk se pomnoži s faktorjem za do 12 let v projektu NPŠŠ faktor 1,12
Število pridobljenih točk se pomnoži s faktorjem za nad 12 let v projektu NPŠŠ faktor 1,15

8.Izstop iz projekta NPŠŠ v preteklosti
Število pridobljenih točk se pomnoži s faktorjem faktor 0,9


