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RAZPISNI POGOJI
ZA IZBOR KANDIDATA ZA MESTO TRENERJA V PROGRAMIH
NACIONALNO PANOŽNIH ŠPORTNIH ŠOL (NPŠŠ)
za obdobje 2021 -2024

BIATLON

Direktor:
Uroš Zupan

I.

SPLOŠNA DOLOČILA IN ZAHTEVE

i.

Predmet razpisa

Predmet razpisa je izbor kandidata za delovno mesto trenerja biatlona v Gorenjskem regijskem centru
oziroma DPBC Kranj. Trener bo zaposlen pri nacionalni panožni športni zvezi (v nadaljevanju »NPŠZ«),
kar v konkretnem primeru predstavlja SZS, v programu namenjenemu pretežno športni vzgoji otrok in
mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.
ii.

Podatki o NPŠZ

NPŠZ je SZS, Podutiška cesta 146, 1000 Ljubljana, Slovenija, panoga biatlon.

iii.

Rok in oddaja kandidature

Rok za oddajo popolne kandidature, ki izpolnjuje pogoje iz tega javnega razpisa je do vključno
06.07.2021.
Kandidat mora kandidaturo predložiti osebno v tajništvu SZS ali poslati priporočeno po pošti na naslov
SZS. Kandidatura mora biti predložena v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – kandidatura NPŠŠ«. V
primeru pošiljanja kandidature po pošti, se za pravočasno šteje kandidatura, ki je bila oddana na pošti
do vključno 06.07.2021.
Veljavne bodo tudi kandidature, ki bodo poslane do istega datuma in ure na e-naslov:
biathlon@sloski.si . V tem primeru morajo biti priloge ustrezno poimenovane (Program dela, Potrdilo
o …) v PDF ali drugi ustrezni obliki, ki se ne dajo urejati.
iv.

Vprašanja oziroma dodatna pojasnila ponudnikom

Vprašanja oziroma prošnjo za dodatna pojasnila o razpisu, lahko kandidat posreduje na elektronski
naslov SZS: biathlon@sloski.si z pripisom zadeve »Kandidatura NPŠŠ«, vendar najkasneje do
01.07.2021. SZS bo odgovor kandidatu poslala najkasneje 2 dni pred rokom za oddajo kandidature.

v.

Celovitost kandidature

Kandidat mora kandidaturi predložiti vso izpolnjeno dokumentacijo in ustrezna dokazila o
izpolnjevanju pogojev razpisa, ki so natančneje določena v točki II. tega razpisa. V primeru, da
kandidatura ne bo v skladu z vsemi zahtevami, ki so natančneje določena v točki II. tega razpisa, bo SZS
kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature v dodatnem roku 2 dni. V primeru, da kandidat v dodatnem
roku ne dopolni kandidature, bo SZS tako kandidaturo izključil iz sodelovanja v postopku razpisa.
vi.

Odpiranje kandidatur

Odpiranje kandidatur bo potekalo dne 08.07.2021.

II.

POGOJI IN MERILA ZA KANDIDIRANJE NA RAZPISU

Pogoji, ki jih mora kandidat izpolnjevati, ki se prijavi na razpis
Izobrazba
Končana stopnja izobrazbe športne ali druge ustrezne smeri in pridobljeni naziv ter in vpis v razvid
strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu:
− najmanj VI/2. stopnja star program,
− najmanj 1. bolonjska stopnja.
V primeru, da kandidat nima smeri študija biatlon, hkrati pa ima enega od zgoraj končanih
izobraževalnih programov, mora imeti končano ustrezno stopnjo usposobljenosti v biatlonu.
Delovne izkušnje
−

najmanj 3 leta izkušenj z delom skupin biatloncev v reprezentanci, klubu ali selekcijah – regijah.

Zahtevana dodatna znanja
−
−
−
−
−
−
−

Izpit o varnem ravnanju z orožjem.
Organizacijske sposobnosti in sposobnost vodenja.
Znanje slovenskega jezika.
Pasivno znanje angleškega ali nemškega jezika.
Obvladovanje računalništva (MS Office).
Izpit B kategorije.
Strokovna izobrazba ali usposobljenost v skladu z določili Zakona o športu.

Psihofizične zahteve
−

Komunikativnost (poslovna komunikacija), natančnost, samostojnost in neodvisnost,
organizacijske sposobnosti sposobnost timskega dela, usmerjenost v kakovost, odzivnost,
usmerjenost v dogovorjene poslovne cilje psiho-fizična sposobnost.

Dnevne, tedenske in mesečne aktivnosti, ki jih mora biti kandidat sposoben opravljati
−
−
−
−
−
−
−
−
−

izbira strokovnih sodelavcev in spremljevalnega osebja reprezentance,
prevzemanje odgovornosti za delo sodelavcev in športnikov, ki so mu neposredno podrejeni,
izdela in izvede letni program dela v sodelovanju s trenerji reprezentance in vodjo panoge,
skupaj z vodjo panoge pripravi izbor športnikov za nastop na tekmovanjih,
organizira, vodi, usklajuje in sodeluje na treningih in tekmovanjih reprezentance,
sodeluje s proizvajalci in serviserji opreme,
organizira potovanja, namestitve in delo na terenu,
priprava vsebinskih načrtov in poročil reprezentanc,
evidentira in analizira rezultate športnikov,

−
−

trenerju se med trajanjem pogodbe lahko zamenja skupina v okviru prijavljenega programa NPŠŠ
druga dela in naloge po navodilu nadrejenega.

Program dela NPŠŠ za obdobje 2021-2024
V skladu s strategijo panoge je kandidat dolžan predložiti tudi program dela za delo v Gorenjskem
regijskem centru v okviru NPŠŠ. Program mora vsebovati:
− vsebinski program dela, ki mora vsebovati osnovne podatke o delu,
− strokovni program dela, ki mora vsebovati podatke o načinu strokovnega dela.

Zahtevana dokazila, ki morajo biti priložena k kandidaturi
1.
2.
3.
4.
5.
6.

III.

Potrdilo o pridobljeni izobrazbi in usposobljenosti.
Potrdilo o vpisu v razvid strokovno izobraženih delavcev.
Opravljen izpit o varnem ravnanju z orožjem.
Potrdilo o nekaznovanosti.
Izjava kandidata o resničnosti navedenih podatkov.
Program dela trenerja kandidata za delo v Gorenjskem regijskem centru v okviru NPŠŠ.

OSTALA POJASNILA

SZS bo za enega izbranega kandidata posredovala predlog na MIZŠ, da se z njimi sklene pogodba o
sofinanciranju plač strokovnim delavcem v programih NPŠŠ za obdobje od 1.9.2021 do 28.2.2024. Pred
končnim izborom kandidata se z njim opravi razgovor, ki vpliva na končno strokovno oceno.
Strokovni delavec s katerim bo podpisana pogodba v času sofinanciranja ne sme opravljal kateregakoli
drugega strokovnega dela v športu, razen če bo o nameravanem delu obvestil MIZŠ, ki bo v roku 15 dni
podalo svoje soglasje. V primeru, da MIZŠ v navedenem roku ne odgovori se šteje, da soglasje ni bilo
podano.
SZS bo na osnovi tako sklenjene pogodbe s kandidatom sklenila pogodbo o zaposlitvi za določen čas,
ki bo usklajen z obdobjem sofinanciranja za minimalno osnovno plačo 35. tarifnega razreda javnega
sektorja.
Kandidat pred prekinitvijo obdobja sofinanciranja ne more izstopiti iz programa sofinanciranja plač
strokovnih delavcev v programih nacionalnih panožnih športnih šol. V primeru, da bo zaradi
neizpolnjevanja obveznosti kandidata s strani SZS ali MIZŠ podana zahteva za prekinitev pogodbe
kandidata bremenijo stroški dela, ki bodo nastali SZS zaradi nadomestitve kandidata z novim.

Priloga:
IZJAVA KANDIDATA O RESNIČNOSTI PODATKOV

Podpisani __________________________________________ izjavljam, da so vse navedbe in
podatki, ki sem jih navedel v kandidaturi resnični.

Ime in Priimek: _______________________________
(z velikimi tiskanimi črkami)

Podpis: _____________________________________

IZJAVA O OBDELAVI PODATKOV

Podpisani __________________________________________ se strinjam, da se lahko obdelujejo moji
osebni podatki, ki je SZS pridobila o meni in jih bo v času izvajanja pogodbe o sofinanciranju plač
strokovnim delavcem v programih nacionalnih panožnih športnih posredovala MIZŠ oz. Zavodu za
šport RS Planica.
Namen obdelave osebnih podatkov je optimalno izvajanje in načrtovanje programov ministrstva in s
tem povezano zagotavljanje racionalne porabe javnih sredstev.

Ime in Priimek: _______________________________
(z velikimi tiskanimi črkami)

Podpis: _____________________________________

