PRAVILNIK O IZBORU KANDIDATOV ZA NPŠŠ 2020-2024

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,
- kriterije za razvrstitev trenerjev.
Osnova za oblikovanje NPŠŠ so dejanske potrebe Karate zveze Slovenije in bodoče potrebe panoge
ob upoštevanju strategij razvoja in usmeritev KZS, števila športnikov v posameznih regijskih centrih in
v srednješolskem izobraževanju vključenih v proces vadbe karateja v regijskih centrih, optimalne
izrabe delovnih zmogljivosti, finančnih zmogljivosti panoge, strokovnih in organizacijskih dosežkov
panoge.

I. Osnovni, obvezni kriteriji:
Pogoji Karate zveze Slovenija za zaposlitev trenerjev v NPŠŠ:
-

članstvo in delo v športnem društvu, ki je član Karate zveze Slovenija
izobrazba: Fakulteta za šport, najmanj VI/2 stopnja star program ali Fakulteta za šport,
najmanj 1. bolonjska stopnja
najmanj 5 let trenerskih izkušenj s selekcijami v društvu ali reprezentanci
najmanj 10 let tekmovalnih izkušenj v klubskih in reprezentančnih selekcijah
osnovno znanje uporabe računalniških programov (MS Word, Excel, Power Point)
vozniški izpit najmanj B kategorije
izpolnjevanje pogojev o zaposlitvi v skladu z Zakonom o športu
znanje enega tujega jezika

Trener kandidat se zaveže, da bo delo opravljal v okviru strategije panožne športne šole in v skladu
dejanskimi potrebami KZS.

Zahtevana dokazila:
1.
2.
3.
4.

Potrdilo o pridobljeni izobrazbi
Potrdilo o vpisu v razvid strokovno izobraženih delavcev
Potrdilo o nekaznovanosti
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. Delovne naloge v času oddaje vloge (velja, če je naloge
opravljal najmanj 6 mesecev pred oddajo vloge)
-

Najmanj 5 let trenerskih izkušenj s selekcijami v društvu ali reprezentanci
Najmanj 10 let tekmovalnih izkušenj v klubskih in reprezentančnih selekcijah

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

vsebinski program dela z osnovnimi podatki o delu in skupini
strokovni program dela, s podatki o načinu in ciljih strokovnega dela

3. Strokovna ocena komisije, 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

Oceno primernosti kandidata poda komisija v sestavi: predsednik Tehnične komisije KZS in dva
člana, ki ju imenuje IO KZS. Končni izbor kandidata opravi IO KZS.

Točkovanje za izbor kandidata.
-

Izobrazba: Fakulteta za šport, najmanj VI/2. stopnja star program
Izobrazba Fakulteta za šport, najmanj 1. bolonjska stopnja
Izobrazba Fakulteta za šport, univerzitetni ali magistrski II/VII stari program
Najmanj 5 let trenerskih izkušenj s selekcijami v društvu ali reprezentanci
Najmanj 10 let tekmovalnih izkušenj v klubskih in reprezentančnih selekcijah
Program dela
Strokovna ocena komisije za:

5 točk
5 točk
8 točk
5 točk
5 točk
5-15 točk

o
o
o
o
o
o
o
o
o

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

Polzela 20. 1. 2020

0-5točk
0-5 točk
0-5 točk
0-5 točk
0-5 točk
0-5 točk
0-5 točk
0-5 točk
0-5 točk

KARATE ZEZA SLOVENIJE
Predsednik BORUT STOJIN

