
 
 

Merila za izbor strokovno izobraženih delavcev v NPŠŠ JZS 
 
 
Za potrebe Javnega razpisa za izbor izvajalcev in sofinanciranje plač strokovnih delavcev v programih nacionalnih 
panožnih športnih šol za štiriletno obdobje 2020 –2024 postavlja JZS  naslednja merila oziroma točkovni system, 
na podlagi katerih se bodo prispele vloge rangirale: 
 
 
1. Vrsta izobrazbe (od 3 do 9 točk): 
 

Stopnja  izobrazbe športne smeri Usposobljenost na področju jadranja Število točk 
Višješolski študijski program        brez 3 
Višješolski študijski program        1. stopnja 4 
Višješolski študijski program        2. stopnja 5 
Visokošolski/1 st. (bolonjska) brez 4 
Visokošolski/1 st. (bolonjska) 1. stopnja 5 
Visokošolski/1 st. (bolonjska) 2. stopnja 6 
Univerzitetni, magisterski/ 2 st. (bolonjska) brez 5 
Univerzitetni, magisterski/ 2 st. (bolonjska) 1. stopnja 6 
Univerzitetni, magisterski/ 2 st. (bolonjska) 2. stopnja 7 
Magister znanosti brez 6 
Magister znanosti 1. stopnja 7 
Magister znanosti 2. stopnja 8 
Doktor znanosti brez 7 
Doktor znanosti 1. stopnja 8 
Doktor znanosti 2. stopnja 9 

 
2. Delovne izkušnje  (od 1 do 5 točk): 
 

Delovne izkušnje dela s športniki Število točk 
Do 1 leta 1 
Do 3 leta 2 
Do 5 let 3 
Več kot 5 let 4 
Več kot 10 let 5 

 
3. Posebne izkušnje (1-5 točk): 
 

Posebne izkušnje iz športne kariera Število točk 
Kategoriziran vrhunski športnik izven jadranja (PR -1T; MR – 2T; SR – 3T) 
Jadralec v mladinskih jadralnih razredih 1 
Kategoriziran jadralec mladinskega/državnega razreda 2 
kžKategoriziran jadralec perspektivnega razreda 3 
Kategoriziran vrhunski jadralec 5 

 
Končno rangiranje prispelih vlog: 
 
Točke iz vseh treh opredeljenih področij se za posameznega kandidata seštejejo. Rang lestvica kandidatov se 
vzpostavi po številu dodeljenih točk kandidata. V primeru enakega števila točk, se višje rangira kandidat, ki je prejel 
več točk na področju posebnih izkušenj, v primeru potrebe nato na področju delovnih izkušenj. Če so kandidati še 
vedno enaki, se vrstni red postavi na podlagi mnenja strokovnega organa JZS.  
 
 
 
Koper, 17. januar 2020                                                                                                             Aljoša Tomaž 
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