Merila za izbor prioritetnega vrstnega reda strokovno izobraženih
delavcev, ki bodo izvajali program nacionalnih panožnih športnih šol

Kandidatura za zaposlitev v kajakaških športnih šolah poteka na sledeč način. Na razpis se
prijavi s skupno kandidaturo strokovnega delavca (kandidat) in kluba (član KZS). V primeru
uspešnosti kandidature na razpisu MIZŠ za nacionalne panožne športne šole se klub
zavezuje, da bo prevzel stroške zaposlitve strokovnega delavca in bo te stroške redno
plačeval KZS, ki bo strokovnega delavca zaposlila, za namen izvajanja programa Kajakaških
športnih šol v klubu, ki na razpis kandidira. Strokovni delavec lahko kandidira le z eno vlogo z
enim klubom.
Zahtevani kriteriji za obravnavo vloge:
-

-

Potrdilo o vpisu v razvid strokovnih delavcev v športu! (v odločbi je navedena stopnja
izobrazbe in/ali usposobljenosti)
Opis dosedanjega dela s priporočilom društva
Potrdilo o nekaznovanosti

Vrednotenje kandidatov:
Ocena kandidature je sestavljena iz seštevka sklopa A in sklopa B.
Klub lahko kandidira z več kandidati. V prvem koraku se upošteva le najvišje ovrednoteno
vlogo s strani posameznega kluba. Kvote se delijo na način, da vsak klub dobi eno kvoto. V
primeru neporabljenih kvot, se te lahko v drugem krogu razdelijo med klubi, ki že imajo eno
kvoto. Pri razvrščanju kandidatov se najprej upoštevajo ocene kandidatov, nato sledi
ločevanje kandidatov po disciplini (slalom in mirne vode). V primeru, da klub kandidira z
dvema kandidatoma za ločeni disciplini, se v prvem krogu upošteva najvišje uvrščeni
kandidat s strani kluba, drugi kandidat pa se uvrsti na seznam za drugi krog v primeru
nezasedenih kvot, ki jih razpiše pristojno Ministrstvo.

Sklop A – ocena trenerja
1. IZOBRAZBA TRENERJA (vrednotenje izobrazbe kandidata)
VRSTA IZOBRAZBE
Višješolski študijski program

Visokošolski /1. bolonjska stopnja

Univerzitetni, magistrski II /
2. bolonjska stopnja

Magister znanosti

Doktor znanosti

NAZIV

število točk
0
3
5
7
5
8
10
12
10
13
15
17
15
18
20
22
20
23
25
27

brez
mentor
svetovalec
svetnik
brez
mentor
svetovalec
svetnik
brez
mentor
svetovalec
svetnik
brez
mentor
svetovalec
svetnik
brez
mentor
svetovalec
svetnik

2. OCENA IZKUŠENJ TRENERJA: delovne izkušnje v kajakaštvu, število let delovnih izkušenj (v
okviru panožnih športnih šol )
0 let
1–4 let
5–8 let
9–12 let
13–16 let
17–20 let
21 in več let

0 točk
5 točk
10 točk
15 točk
20 točk
25 točk
30 točk

3. OCENA PRAKTIČNEGA ZNANJA IN ZMOŽNOSTI PRENAŠANJA VRHUNSKIH TEMOVALNIH
IZKUŠENJ: nekdanji vrhunski kajakaš, v okviru kariere je pridobil kategorizacijo pri OKS.
perspektivni razred
mednarodni razred
svetovni razred
olimpijski razred

8 točk
10 točk
15 točk
20 točk

4. PERSPEKTIVNOST TRENERJA PRI VZGOJI VRHUNSKIH ŠPORTNIKOV: število mladinskih in
U23 (mlajših od 21 let) reprezentantov v zadnjem štiriletnem obdobju, ki jih je vodil
trener (šteje se vsaka uvrstitev tekmovalca/ke v reprezentanco na leto).
Vsaka uvrstitev tekmovalca v reprezentanco prinese 3 točke.

Sklop B – ocena kluba
5. TRAJNOSTNA NARAVNANOST KLUBA K RAZVOJU MLADIH ŠPORTNIKOV: število let
vključenosti kluba predlagatelja v sistem Nacionalnih panožnih športnih šol
0 let
1–4 let
5–8 let
9–12 let
13–16 let
17–20 let
21 in več let

0 točk
5 točk
10 točk
15 točk
20 točk
25 točk
30 točk

6. KRITERIJ RAZŠIRJENOSTI: status razvoja kluba predlagatelja pri KZS - število nastopajočih
tekmovalcev na tekmah slovenskega pokala za mlajše od 14 let (povprečje zadnjih štirih
let).
do 20 tekmovalcev
od 21 do 30 tekmovalcev
od 31 do 40 tekmovalcev
od 41 do 50 tekmovalcev
od 51 do 60 tekmovalcev
od 61 do 70 tekmovalcev
več kot 70 tekmovalcev

5 točk
10 točk
15 točk
20 točk
25 točk
30 točk
35 točk

7. TEKMOVALNA USPEŠNOST KLUBSKEGA PROGRAMA NA PODROČJU VRHUNSKEGA
ŠPORTA: št. kategorizacij v zadnjih štirih letih, v klubu predlagatelju, ki so jih osvojili
tekmovalci, vključeni v program vrhunskega športa (šteje se le najvišji doseženi status
vsakega tekmovalca v obdobju štirih let). Pri vrednotenju se upoštevajo le rezultati v
olimpijski disciplini, za katero je vložena kandidatura (slalom ali mirne vode). Upoštevajo
se tudi rezultati, ki so do objave že doseženi, niso pa še uradno potrjeni s strani OKS v
okviru veljavne kategorizacije (bodo potrjeni na naslednji kategorizaciji v mesecu
februarju 2020).
mladinski razred
državni razred
perspektivni razred
mednarodni razred
svetovni razred
olimpijski razred

1 točka na tekmovalca
2 točki na tekmovalca
6 točk na tekmovalca
9 točk na tekmovalca
18 točk na tekmovalca
36 točk na tekmovalca

