Kriteriji za razvrstitev trenerjev v program NPŠŠ (skoki in NK)
Kriteriji za razvrstitev trenerjev v program NPŠŠ ureja organizacijsko strukturo in prioritete za oblikovanje NPŠŠ in
se določa na podlagi:
- organiziranost dela panožnih športnih šol
- izhodišča za oblikovanje NPŠŠ
- število in vrste oddelkov
- pogoje za zasedbo delovnih mest
- kriteriji za razvrstitev trenerjev na prioritetno listo
- opise delovnih mest (tudi regijskih za zadnjo triado OŠ)
Osnova za oblikovanje NPŠŠ so dejanske potrebe Smučarske zveze Slovenije – Zbora za skoke in nordijsko
kombinacijo in bodoče potrebe panoge ob upoštevanju strategij razvoja in usmeritev SZS – Zbora za skoke in
nordijsko kombinacijo, števila športnikov v srednješolskem izobraževanju vključenih v proces vadbe skokov in
nordijske kombinacije, optimalne izrabe delovnih zmogljivosti, finančnih zmogljivosti panoge, strokovnih in
organizacijskih dosežkov panoge.

Osnovni pogoji za kandidaturo na delovno mesto trener NPŠŠ-DPNC
1. Končana ustrezna stopnja izobrazbe in pridobljeni naziv in vpis v razvid strokovno izobraženih in
strokovno usposobljenih delavcev v športu
- najmanj FŠ VI. Stopnja star program oz. 1. bolonjska stopnja ustrezne športne smeri
• če trener nima ustrezne športne smeri, hkrati pa ima zgoraj končan izobraževalni program, mora imeti končano
najmanj prvo stopnjo usposobljenosti po veljavnih predpisih.

2. Zahtevana dodatna znanja
- osnovno znanje uporabe računalniških programov word, excel, power point

- veljaven vozniški izpit najmanj kategorije B (brez omejitev za vožnjo kombija)
- znanje tujega jezika najmanj stopnja B1

3. Zahtevana dokazila:
- Potrdilo o nekaznovanosti v skladu s 47. členom zakona o športu
- Dokazilo o vpisu v razvid strokovno izobraženih in usposobljenih delavcev
- Izjava o resničnosti podatkov

Strokovni pogoji za kandidaturo na delovno mesto trener NPŠŠ-DPNC:
1. Delovne izkušnje kandidata (KRITERIJ I.)
- najmanj 3 leta izkušenj z delom skupin smučarjev skakalcev in NK v reprezentanci, klubu ali selekcijah DPNC
Število let se točkuje glede na redno delovno dobo, študentskega ali pogodbenega dela s tekmovalci v smučarskih
skokih ali nordijski kombinaciji.

2. Program dela (KRITERIJ II.) trenerjev kandidatov za delo v posameznih skupinah NPŠŠ naj vsebuje Makro
načrt dela skupin DPNC za štiriletno obdobje. (program dela ovrednoti strokovna komisija, ki jo določi odbor za
skoke)
- osnovni program dela, ki mora vsebovati osnovne podatke o delu in sistemske cilje, ki jih želimo doseči v
naslednjem štiriletnem obdobju (izhodiščne značilnosti glede na telesni in morfološki razvoj, kronološki načrt, načrt
koordinacije izobraževanja in športne dejavnosti, načrt meritev (katere in zakaj), načrt razvoja opreme……).

- posebni program dela, ki mora vsebovati podatke o načinu strokovnega dela (določitev obremenitev in obseg
glede na stopnjo trenažnega procesa, določitev vrst in obdobja preverjanja, vrednotenje doseženih standardov,
metodične enote, oblike dela, metode dela, pripomočki in pomagala)…

3. Doseganje rezultatov tekmovalcev (KRITERIJ III.)
, ki jih je vodil v preteklem triletnem obdobju (upošteva se le tekmovalce, ki jih je vodil eno celo sezono. Če je med
letom tekmovalec napredoval in je prestopil v kakovostno višjo skupino, trenerju pripada 50% točk, ki jih je dosegel
v višji skupini)
Nacionalni pokal:

Vsak tekmovalec do 5 mesta skupne razvrstitve 1 točka

Alpski pokal:

Vsak tekmovalec s točkami alpskega pokala 2 točki
Tekmovalec uvrščen do 15 mesta 5 točk
Tekmovalec uvrščen na oder za zmagovalce 8 točk

Celinski pokal:

Vsak tekmovalec s točkami celinskega pokala 6 točki
Tekmovalec uvrščen do 15 mesta 8 točk
Tekmovalec uvrščen na oder za zmagovalce 12 točk

Svetovni pokal:

Vsak tekmovalec s točkami svetovnega pokala 20 točki
Tekmovalec uvrščen do 15 mesta 30 točk
Tekmovalec uvrščen na oder za zmagovalce 50 točk

4. Dosedanji rezultati športnikov (KRITERIJ IV.), ki jih je pod svojim okriljem treniral kandidat v celotni
trenerski karieri (ni dovolj, da je spremljevalec na določena tekmovanja, temveč njegov trener najmanj sezono pred
tekmovanjem)

- olimpijske igre
- svetovno prvenstvo
- mladinsko svetovno prvenstvo
- mladinske olimpijske igre
- festival evropske mladine
(točkovanje glede na uspešnost posameznika)

5. Ocena delodajalca (KRITERIJ V.) Oceno poda strokovna komisija, ki jo določi odbor za skoke.
Oceno izvede kandidatov nadrejeni ali druga oseba, ki je bila v preteklem obdobju zadolžena za odrejanje nalog ali
spremljanje kandidatovega dela. V primeru nestrinjanja kandidata z oceno, se lahko pisno pritoži na komisijo (pisna
pritožba mora vsebovati navedbo na kateri del ocenjevani lastnosti se pritožuje in pojasnila z eksplicitnimi
navedbami ali dokazili kot podlaga za pritožbo. Komisija pridobi od ocenjevalca pisni zapis ocene za lastnosti, na
katere se je pritožil kandidat. Po potrebi komisija izvede zaslišanje ocenjevalca in kandidata.) Vsako področje se
ocenjuje od 1 do 5. Upošteva se povprečna ocena za naslednja področja:
STROKOVNOST PRI DELU
OBSEG DELA
SAMOSTOJNOST
SAMOINICIATIVNOST
NATANČNOST
SODELOVANJE
ORGANIZIRANOST DELA
INTERDISCIPLINARNOST
KOMUNIKACIJA
ODNOS DO TEKMOVALCEV
ODNOS DO KLUBSKIH TRENERJEV

ODNOS DO SODELAVCEV

6. Razvoj novosti v trenažni procesu (KRITERIJ VI.) Prispevek k razvoju stroke na osnovi dokazil ovrednoti
strokovna komisija, ki jo določi odbor za skoke.

Izboljšava opreme do 10 točk
Nove metode dela do 10 točk
Izvajanje meritev ali upravlja tehnologijo za več skupin 10 točk
Strokovni članek objavljen v strokovni reviji ali javno predstavljen do 10 točk.
Avtorstvo ali soavtorstvo pri literaturi s področja smučarskih skokov ali nordijske kombinacije 20 točk.
Mentorstvo trenerju v fazi usposabljanja 5 točk
Mentorstvo trenerju v času izobraževanja 10 točk.

Časovnica za izbor prioritetne liste trenerjev za zaposlovanje v programu NPŠŠ:
-

16.12.2019 odbor potrjuje kriterije
V skladu s sklepom IO in navodili MIZŠ se kriteriji potrdijo na najvišjem organu SZS najkasneje do 24.12.2019
Po potrditvi se kriteriji in tolmačenje kriterijev objavijo na spletni strani SLOSKI.SI (smučarski skoki) pod
rubriko dokumenti
Kandidati morajo do 3.1.2020 oddati vso potrebno dokumentacijo v skladu s pozivom
Do 7.1.2020 je potrebno izdelati uradno prioritetno listo trenerjev, ki jo potrdi Odbor za skoke in NK
Do 10.1.2020 se v skladu s sklepom IO in navodili MIZŠ potrdi prioritetna lista trenerjev na najvišjem organu
SZS

