
 
 
 
 
 
Na osnovi javnega razpisa za izbor izvajalcev in sofinanciranja plač strokovnim delavcem v 
programih nacionalnih panožnih športnih šol za štiriletno obdobje 2020 - 2024 in meril za 
izbor prioritetnega vrstnega reda strokovno izobraženih delavcev, ki bodo izvajali program 
nacionalnih panožnih športnih šol, ki ga je potrdilo predsedstvo KZS na svoji 9. seji, dne 
18.12.2019, Kajakaška zveza Slovenije objavlja: 
 
Razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje plač strokovnim delavcem v programih 
nacionalnih panožnih športnih šol v panogi kajak-kanu 
 
1. Na razpis se lahko skupaj prijavita kajakaški klub, član KZS, v okviru katerega se bo izvajal 
program nacionalne panožne športne šole (NPŠŠ), in strokovno izobražen delavec s področja 
športa, ki bo skrbel za izvedbo programa NPŠŠ. 
 
2. Prijava je mogoča za izvajanje programa v olimpijskih disciplinah kajak-kanu slalom in 
kajak-kanu mirne vode. 
 
3. Pogoji in merila, na osnovi katerih se bo izvedel izbor izvajalcev in strokovno izobraženih 
delavcev, ki bodo izvajali program NPŠŠ, so objavljena na spletni strani KZS in posredovani v 
prilogi tega razpisa. 
 
4. Zahtevana dokazila in podatki, ki bodo osnova za izbor, so naslednji: 
  - potrdilo strokovnega delavca o vpisu v razvid strokovnih delavcev v športu, 
  - opis dosedanjega dela strokovnega delavca s priporočilom kluba, 
  - potrdilo o nekaznovanosti strokovnega delavca, 
  - vrsta izobrazbe strokovnega delavca in naziv, 
  - podatek o številu let delovnih izkušenj v okviru panožnih športnih šol, 
  - podatek o najvišji stopnji kategorizacije kot aktivni tekmovalec, če je strokovni delavec 
nekdanji športnik, 
  - podatek o številu mladinskih in U23 (mlajših od 21 let) reprezentantov v zadnjem 
štiriletnem obdobju (poimenski seznam reprezentantov), 
  - podatek o obdobju, v katerem se v okviru kluba izvaja program NPŠŠ, oziroma ima klub 
sofinanciranega trenerja za izvedbo programa NPŠŠ. 
 
5. Izbrani strokovni delavci bodo, v skladu z razpisom MIZŠ, redno zaposleni na Kajakaški 
zvezi Slovenije. Klubi, ki se bodo prijavili na razpis, se zavežejo, da bodo za vsakega 
izbranega trenerja mesečno prispevali sredstva najmanj v bruto znesku 801,96 € in dodatek 
za delovno dobo v višini 0,33 % na leto.  
 
6. Kajakaška zveza Slovenije bo z izbranim trenerjem podpisala pogodbo, v kateri bo 
podrobno opredelila obseg in vsebino delovnih nalog strokovnega delavca, ki jih bo izvajal v 
okviru NPŠŠ in drugih nalog v okviru KZS (obseg drugih nalog lahko obsega največ 20% 
delovnih obveznosti). Osnovna bruto plača strokovnega delavca bo najmanj 1.670,94 €, 
kolikor znaša znesek osnovne plače, zahtevan v razpisu MIZŠ. 



 
 
7. Kajakaška zveza Slovenije in klub, izvajalec programa NPŠŠ, bosta sklenila pogodbo, v 
kateri bosta podrobno opredelila obseg in vsebino delovnih nalog strokovnega delavca, ki jih 
bo  izvajal v okviru NPŠŠ pri izvajalcu (klubu). 
 
8. Rok, do katerega je potrebno posredovati vlogo na KZS, je 17.1.2020 z navadno ali 
elektronsko pošto, oziroma jo oddati osebno na sedežu KZS.  Šteje se, da je bila vloga 
oddana pravočasno, če je bila na KZS oddana osebno do 17.1.2020 do 14. ure, oziroma 
prispela po elektronski pošti ali z navadno pošto do 17.1.2020 do 14. ure. 
 
 9. Prispele vloge bodo posredovane v obravnavo strokovnemu svetu KZS, ki bo na osnovi 
sprejetih meril za izbor pripravil seznam strokovno izobraženih delavcev, ki jih bo KZS 
kandidirala na razpis MIZŠ, v katerem je določeno število kvot za sofinanciranje plač 
strokovnim delavcem za izvajanje programa NPŠŠ. Minister je izdal sklep, s katerim so bile 
Kajakaški zvezi Slovenije dodeljene 4 kvote za panogo kajak-kanu slalom in 2 kvoti za panogo 
kajak-kanu mirne vode. 
 
10. Strokovni svet KZS bo seznam strokovnih delavcev, zahtevanih z razpisom MIZŠ, potrdil 
najkasneje do 21.1.2020, do katerega roka bo potrdil tudi vse druge dokumente, zahtevane 
v okviru razpisa MIZŠ. 
 
11. Rok, v katerem bodo klubi in strokovni delavci obveščeni o izbiri, oziroma izidu javnega 
razpisa, je najkasneje 60 dni od odpiranja vlog na MIZŠ. 
 
12. Dodatne informacije in razpis MIZŠ je objavljen na povezavi 
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/, medtem ko so merila za izbor prioritetnega vrstnega reda strokovnih 
delavcev objavljena na povezavi http://www.kajak-zveza.si/moduli/novice/merila-za-izbor-
prioritetnega-vrstnega-reda-strokovno-izobrazenih-delavcev. 
 
 
Andrej Jelenc 
Direktor KZS 
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