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Ljubljana, 24. 1. 2020
ZADEVA:
OBJAVA KRITERIJEV ZA IZBOR TRENERJEV V PROGRAME NPŠŠ 2020-2024
V skladu s sklepom Strokovnega sveta LZS, ki je bil sprejet na 4. seji, dne 7. 1. 2020, so bili kriteriji
potrjeni na 2. redni seji IO LZS, dne 24.1.2020.

Kriteriji za razvrstitev lokostrelskih trenerjev v program NPŠŠ
Osnovni kriteriji:
1. Končana ustrezna stopnja izobrazbe in pridobljeni naziv
- zaključen javnoveljavni višješolski študijski program ali javno veljavni študijski program prve ali druge stopnje
oziroma njegovo smer oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom
ustrezajo izobrazbi prve ali druge stopnje, ki daje kompetence na področju športa.
- strokovna usposobljenost prve ali druge stopnje za športno treniranje po javno veljavnih programih usposabljanja
v skladu z Zakonom o športu, ki so vpisani v razvid programov usposabljanj pri ministrstvu, pristojnem za šport.
2. Delovne izkušnje kandidata
- najmanj 3 leta izkušenj z delom skupine lokostrelcev v reprezentanci ali klubu ali selekcijah NPŠŠ (število let se
točkuje glede na delovno dobo v trenerskem poslu in ne izven tega področja).
- Zaposlenost, oziroma delovne naloge v času oddaje vloge (naloge je opravljal vsaj 6 mesecev pred oddajo vloge).
- Kandidatu, ki je bil v svoji karieri vsaj eno sezono član mladinske ali članske selekcije v tarčnem lokostrelstvu se
prištejeta 2 točki, kandidatu, ki pa je bil vsaj eno sezono član mladinske ali članske reprezentance v tarčnem
lokostrelstvu pa se prištejejo 4 točke.
3. Druga znanja
- osnovno znanje uporabe računalniških programov Word, Excel, Powerpoint
- vozniški izpit najmanj kategorije B
4. Potrdilo o nekaznovanosti v skladu s 47.členom zakona o športu
5. Potrdilo o vpisu v razvid strokovno izobraženih delavcev
6. Izjava o resničnosti podatkov.
Strokovni kriteriji:
1. Dosedanji rezultati športnikov, ki jih je vodil v preteklem štiriletnem obdobju (upošteva se tekmovalce, ki jih
je vodil eno celo sezono):
- olimpijske igre, svetovno prvenstvo
- svetovni pokal
- mladinsko svetovno prvenstvo
- mladinske olimpijske igre
- evropski mladinski pokal
(točkovanje glede na uspešnost posameznika – upošteva se eden, najboljši kriterij)

TABELA ZA VREDNOTENJE POSAMEZNEGA TRENERJA

I. VRSTA
IZOBRAZBE
Višješolski
študijski program

Št točk I. NAZIV

Št.
točk

II.
USPOSOBLJENOST
Lokostrelstvo

Št.
točk

III. Opis
dosedanjega
dela/izkušnje

Št točk

IV. Trenutne delovne
naloge
Št točk

VI. Trenerjeva
rezultatska uspešnost

Št.
točk

10

brez

0

0 brez

0

Manj kot 3 leta

0

Klubski trener

3

OI in SP medalja

25

13

mentor

2

1. stopnja

2

3-5 let

5

Trener v programih LZS

10

OI in SP do 16. mesta

10

16

svetovalec

4

2 . stopnja

6

5-10 let

7

Trener v NPŠŠ

15

OI in SP nastop

5

Magister znanosti

19

svetnik

6

10 let….

10

SPP do 3. mesta

8

Doktor znanosti

22

SPP do 32. mesta

4

MSP, MOI do 8. mesta

6

MSP, MOI do 16. mesta

4

Član selekcije LZStarčno lokostrelstvo

2

Visokošolski /1st
bolonjska
Univerzitetni,
magistrski II / VII
stari program

Dodatek:
Član selekcije
tarčnega lokostrelstva

Dodatek:
Član reprezentance v
tarčnem lokostrelstvu

2

4

