
 

 
 
 
Slovenska Bistrica, 13.10.2020 
 
 
 
 
OBVESTILO O ZAMENJAVAH STROKOVNIH DELAVCEV V NPŠŠ, V JK IMPOL IN JK 
SLOVENJ GRADEC 
 
TER 
 
POZIV ZA POSREDOVANJE VLOG KANDIDATOV – STROKOVNIH DELAVCEV V 
PROGRAMU PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE V JUDU KLUBU IMPOL TER JUDO KLUBU 
SLOVENJ GRADEC 
 
Obveščamo vas, da so nas iz JK Impol ter JK Slovenj Gradec obvestili, da strokovni delavci 
zaposleni v klubih preko NPŠŠ, iz objektivnih razlogov ne morejo več sodelovati v 
programu NPŠŠ, zato so zaprosili za zamenjavo strokovnih delavcev. 
 
Skladno s 30.členom pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa na 
državni ravni je menjava strokovnega delavca mogoča izjemoma ob koncu tekmovalne 
sezone in le enkrat za posameznega izbranega strokovno izobraženega delavca. Pravilnik 
nadalje določa, da mora biti strokovno izobraženi delavec, ki se na novo vključi v 
sofinanciranje izbran skladno z 29.členom pravilnika. 
 

Skladno s pravilnikom o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa na državni 
ravni 

Judo zveza Slovenije razpisuje mesto strokovnega izobraženega delavca v NPŠŠ za 
delo v Slovenski Bistrici (v JK Impol) – 1 strokovnega delavca in v Slovenj Gradcu 

(v JK Sl.Gradec) – 1 strokovnega delavca, za obdobje od 01.01.2021 do 29.02.2024 
 
Skladno z 29. členom Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa 
športa na državni ravni (Uradni list RS, št. 68/19) so vsi dokumenti objavljeni na spletni 
strani Judo zveze Slovenije in posredovani v prilogi tega obvestila. 
 
Vloga mora vsebovati: 
 

o  Prijavni obrazec (Obrazec 1) 
o  Kratek življenjepis kandidata, s poudarkom na športnem in 

strokovnem delovanju v judu. 
o  Dokazilo o izobrazbi.  

o  Dokazilo o strokovni usposobljenosti na področju športa.  

o  Dokazilo o najmanj 4 letih dela na področju kakovostnega in 
vrhunskega športa z mladimi v judu  

o  Pregled tekmovalnih dosežkov športnic in športnikov kateri so bili 
vključeni v proces treninga pod vodstvom kandidata v obdobju 



 

2016–2020 (perspektivni razred, mladinski razred, državni razred, 
medalje in uvrstitve na DP, velikih mednarodnih tekmovanjih). 

o  Potrjeno izjavo kluba oziroma centra o sofinanciranju plačila 
strokovno izobraženega delavca (obrazec 2) 

o  Individualni 4 letni program za obdobje 2020 – 2024 (mislim, da bi 
k nam morali poslati za izbor tudi programe o delu za prihodnja 4 
leta) 

o  Izjavo trenerja o resničnosti in verodostojnosti predloženih 
podatkov (obrazec 3) 

 
Strokovno izobraženi delavci morajo biti vpisani v Razvid strokovno izobraženih in 
strokovno usposobljenih delavcev v športu oz.morajo imeti ob prijavi na javni razpis že 
vloženo vlogo za vpis v razvid strokovnih delavcev v športu. 
 
Način in rok za oddajo vlog na JUDO ZVEZO SLOVENIJE: 
 

- V elektronski obliki na office@judoslo.si najkasneje do 28. 10. 2020, do 
23:59 ure. Vloga se lahko pošlje preko elektronske pošte samo z enim E-
mailom, vse priloge morajo biti ustrezno poimenovane ter morajo imeti pdf 
ali drugo obliko, ki se ne da urejati. 

ali 
 
- Osebno na sedežu Judo zveze Slovenije, Partizanska 35, 2310 Slovenska 

Bistrica, najkasneje do 28.10.2020, do 12.00 ure (ob oddajo pošiljke osebno, 
kandidat prejme potrdilo o oddaji).  
 

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila najkasneje zadnji dan roka za 
oddajo vlog oddana do 12. ure na sedežu Judo zveze Slovenije, Partizanska cesta 35, 
Slovenska Bistrica ali po elektronski pošti na office@judoslo.si najkasneje do 28. 
10. 2020, do 23:59 ure. 
 
Vloga za sofinanciranje plač strokovnim delavcem v programih nacionalnih panožnih 
športnih šol, ki je oddana na sedežu Judo zveze Slovenije, mora biti predložena v 
zapečateni ovojnici, ovojnica pa mora biti označena z »Ne odpiraj – menjava NPŠŠ 2020–
2024. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Vloge, ki so 
oddane po elektronski pošti, morajo biti oddane v enem E-mailu, z zadevo »Kandidatura 
– menjava NPŠŠ 2020 – 2024«, priloge morajo biti ustrezno poimenovane in v pdf ali drugi 
obliki, ki se ne da spreminjati. Vloge, ki ne bodo oddane na zgoraj predpisan način, se ne 
bodo odpirale in bodo izločene iz nadaljnjega postopka. 
 
 
Generalni sekretar Judo zveze Slovenije 
Franc Očko 
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PRIJAVNI OBRAZEC (Obrazec št.1) 

1. PODATKI O STROKOVNEM IZOBRAŽENEM DELAVCU   

Ime in Priimek  
Točen naslov (ulica, 
številka, poštna 
številka, kraj) 

 

Telefon  
E-pošta  
Matični 
klub/društvo 

 

 

2. PODATKI O KANDIDATURI 

Kot strokovno izobraženi delavec se prijavljam za delo v NPŠŠ v (obkroži) 

1. Slovenski Bistrici (JK Impol)  
2. Slovenj Gradcu (JK Sl.Gradec) 

VLOGI JE POREBNO PRILOŽITI NASLEDNJA DOKAZILA (ustrezno obkroži) 

o  Prijavni obrazec (Obrazec št.1) 
o  Kratek življenjepis kandidata, s poudarkom na športnem in strokovnem 

delovanju v judu 
o  Dokazilo o izobrazbi 

o  Dokazilo o strokovni usposobljenosti na področju športa 

o  Dokazilo o najmanj 4 letih dela na področju kakovostnega in vrhunskega športa 
z mladimi v judu  

o  Pregled tekmovalnih dosežkov športnic in športnikov kateri so bili vključeni v 
proces treninga pod vodstvom kandidata v obdobju 2016–2020 (perspektivni 
razred, mladinski razred, državni razred, medalje in uvrstitve na DP, velikih 
mednarodnih tekmovanjih) 

o  Potrjeno izjavo matičnega kluba oziroma centra o sofinanciranju plačila 
strokovno izobraženega delavca (Obrazec št.2 ) 

o  Individualni 4 letni program za obdobje 2020 – 2024 (mislim, da bi k nam morali 
poslati za izbor tudi programe o delu za prihodnja 4 leta) 

o  Izjavo trenerja o resničnosti in verodostojnosti predloženih podatkov (Obrazec 
št.3) 

 
Kraj in datum:        Ime in priimek: 

 

          Podpis: 

 
 

NACIONALNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE 2020 - 2024 



 

 

 

 

IZJAVA MATIČNEGA KLUBA ALI DRUŠTVA O SOFINANCIRANJU STROŠKOV ZAPOSLENEGA 
TRENERJA V NPŠŠ (Obrazec št.2) 

 

 

 
 
(naziv in naslov matičnega judo kluba ali društva) 
 
 
Se zavezuje, da bo z Judo zvezo Slovenije kot zaposlovalcem strokovnega delavca, 
skladno s pravilnikom LPŠ na državni ravni, sklenil pogodbo o refundaciji stroškov 
zaposlenega trenerja, v obsegu vseh stroškov, ki jih mora po 4.členu (člen spodaj) 
pogodbe O SOFINANCIRANJU PLAČ STROKOVNIM DELAVCEM V PROGRAMIH 
NACIONALNIH PANOŽNIH ŠPORTNIH ŠOL, ki bo sklenjena z MIZŠ, poravnati izvajalec, 
za celotno obdobje veljavnosti pogodbe o Sofinanciranju plač strokovnih delavcev v 
NPŠŠ (01.01.2021 – 29.04.2024) 
 

4. člen (pogodbena vrednost) 
Ministrstvo bo sofinanciralo mesečno bruto plačo ________ strokovnih delavcev, ki izvajajo 
program nacionalnih panožnih športnih šol, v višini 1.336,75 EUR za posameznega 
strokovnega delavca, kar skupaj znese mesečno_______ EUR. Ministrstvo se zaveže ta znesek 
nakazovati na račun izvajalca in sicer najkasneje do 5. v mesecu za pretekli mesec. Ministrstvo 
bo sofinanciralo plače strokovnih delavcev, ki izvajajo program nacionalnih panožnih športnih 
šol od 1. 1. 2021 dalje. Prvo sofinanciranje zapade v plačilo 5. 2. 2021. Skupna višina 
sofinanciranja v letu 2020 znaša ______ EUR v letu 2021 pa _____EUR. Izvajalec je dolžan 
najkasneje v roku petih dni po prejemu sredstev s strani ministrstva izplačati osnovno bruto 
plačo strokovnemu delavcu, najmanj v višini 1.670,94 EUR, kar je delež ministrstva povečan 
za najmanj 25 %. Izvajalec je nadalje dolžan strokovnemu delavcu povrniti stroške v zvezi z 
delom (prehrana med delom, prevoz na delo in z dela, druge opravičene stroške v zvezi z 
delom) in izplačati regres za letni dopust oziroma druge osebne prejemke v skladu z veljavno 
delovno zakonodajo. Poleg tega mora delodajalec plačati še predpisane prispevke za socialno 
in pokojninsko zavarovanje oziroma druge predpisane prispevke na bruto plačo v skladu z 
veljavno zakonodajo. 
 
Kraj in datum:       Pooblaščeni zastopnik 

         Ime in priimek 

 

Funkcija 

 

Podpis: 

 

 

NACIONALNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE 2020 - 2024 



 

 
 
 
 

NACIONALNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE 2020 - 2024 
 
 
 
 
 
IZJAVA O VERODOSTOJNOSTI PODATKOV IN DOKAZIL (Obrazec št.3) 
 
 
 
 
Spodaj podpisan/-a __________________________________________, rojen/-a ________________________, 

stanujoč/-a v _______________________________________________________________, pod materialno in 

kazensko odgovornostjo izjavljam, da so vsi podatki navedeni v prijavnih dokumentih na 

ta poziv resnični in vsa priložena dokazila k prijavi na poziv verodostojna. V primeru 

navajanja neresničnih ali neverodostojnih podatkov je to razlog za prekinitev 

pogodbenega razmerja. 

 
 
 
Kraj in datum       Ime in priimek: 
         
 
        Podpis:  
 
 
 
 
 
 
 
S podpisom te izjave Judo zvezi Slovenije tudi izrecno dovoljujem morebitno preverbo 
verodostojnosti navedb v prijavni dokumentaciji pri upravljavcih javnih evidenc 
podatkov oziroma pri pristojnih institucijah. 




