
PRILOGA 1  

MERILA ZA SOFINANCIRANJE IZVAJALCEV PROGRAMA SLOVENSKE JUDO ŠOLE (NPŠŠ) 

UVOD 

Merila uporabljena za izbor strokovnih delavcev NPŠŠ določa sklep o določitvi števila strokovno izobraženih 

delavcev v programu NPŠŠ  za posamezno športno panogo št. 6711-3/2019/47 za obdobje 2020-2024. Izračun 

števila kvot za posamezno športno panogo je bil opravljen na podlagi Priloge 2 Pravilnika o sofinanciranju 

68/2019. 

Merila odobrenih kvot za zaposlitev temeljijo na doseženih tekmovalnih rezultatih. Predpogoj za kandidaturo je 

udeležba in uspeh panoge na največjih tekmovanjih (OI, SP). Od izbranih za sofinanciranje je 65 % vredna 

kategorizacija PR, MLR ter DR do 21 let – konkurenčnost. Nadaljnjih 20 % je rezervirano za olimpijski, svetovni in 

mednarodni razred – uspešnost panoge. Samo 15 % pa je za razširjenost panoge – število športnikov v programu 

do 21 let. Nacionalni trenerji, ki jih sofinancira država morajo biti kvaliteta glede referenc, da lahko dosežejo 

zahtevano. 

Na podlagi prejetih podatkov ministrstva in izračuna po teh merilih se določi prioritetni vrstni red strokovnih 

delavcev, ki izpolnjujejo merila  JZS za zaposlitev, kot nacionalni trenerji. Vse to se izvede skupaj s soglasjem in 

zavezo centra PŠC, s katerim kandidirajo za štiriletno zaposlitev. Ob tem se upošteva strateške cilje pri iskanju 

najbolj optimalne rešitve za enakomerno porazdelitev kvalitetnih strokovnjakov po centrih v SLO.   

Merila za ustreznost strokovnih delavcev, ki kandidirajo na razpis za zaposlitev v NPŠŠ so določena ob 

upoštevanju zahtev strategije Slovenske judo šole, zahtev veljavnega Zakona o športu in pravilnika o 

spremembah sofinanciranja NPŠŠ -  Ur. list 68/2019, členi 26-30 in Priloga 2 ter priporočil, zahtev in navodil 

Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport MIZŠ in so priloga strategije slovenske judo športne šole 2020-

2028.   

IO JZS potrdi Strategijo JZS na področju NPŠŠ, štiriletni program organiziranosti in delovanja NPŠŠ in merila za 

izbor strokovno izobraženih delavcev ter s strani strokovnega direktorja predlagan izbor kandidatov, ki se 

prijavijo na razpis.  

Na razpisu potrjeni nacionalni trenerji, skupaj s svojimi centri, izdelajo 4-letne programe organiziranosti in 

delovanja PŠC, v skladu z navodili MIZŠ.  Pri tem upoštevajo specifiko okolja, obstoječe resurse in pogoje v 

centru. Centri morajo ob kandidaturi dati pisno izjavo, da so pripravljeni slediti strategiji JZS  in lahko omogočijo 

potrebne pogoje za vadbo po programu NPŠŠ, v naslednjih 4-ih letih. Ter se zavezujejo sofinancirati plačo 

strokovnega delavca/ trenerja, če bo na razpisu izbran. 

Kandidirajo lahko tudi drugi trenerji, ob enakih zahtevah (podpora centra, ki ima pogoje za izvajanje programa 

NPŠŠ). 

 

MERILA KANDIDATOV ZA PRIJAVO NA RAZPIS  
 

 Kratek življenjepis (v judu) 

 Potrebna izobrazba - pravilnik o sofinanciranju izvajanja programa slovenske judo športne šole – dokaz o 
potrebni izobrazbi je vpis v seznamu na OKS 

 Minimalna doba 4 let dela na področju kakovostnega in vrhunskega športa z mladimi (dokazilo) 

 Reference o tekmovalnih  dosežkih varovancev  ( perspektivni razred, mladinski razred, državni razred, 
medalje in uvrstitve na DP, velikih mednarodnih tekmah, poznejši razvoj,…) 
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Uvod 
Strategija slovenskega kvalitetnega in vrhunskega juda že več desetletij temelji na decentraliziranem modelu 

treninga mladih, s ciljem, da se celoten slovenski prostor čimbolj pokrije z manjšimi judo centri. To velja tudi 

za trening mladih, ki so usmerjeni v kvalitetni in vrhunski tekmovalni šport.  

V svetovnem judu je zadnja leta opazen trend dviga kvalitete mladih tekmovalcev in tekmovalk. Na največjih 

tekmah se najstniki enakovredno spopadajo z izkušeno člansko kvaliteto, dostikrat pa jih tudi premagujejo. Z 

mladimi, usmerjenimi v vrhunski šport morajo ravno tako delati najboljši, vrhunski trenerji, če hočemo biti 

konkurenčni. 

Judo na kratko 

 Judo je bil ustanovljen leta 1882 v Tokiu – Japonska 

 Svetovna judo zveza je bila ustanovljena leta 1951 

 Judo je bil prvič uvrščen na olimpijske igre leta 1964 v Tokiu na Japonskem 

 Ženske so prvič nastopile na olimpijskih igrah leta 1988 v Seulu – Južna Koreja 

 V svetovno judo zvezo je včlanjenih 205 držav iz vseh kontinentov 

 Evropska judo zveza ima 51 članic 

 Judo vadi na svetu preko 30 milijonov ljudi, v svetovni judo zvezi je včlanjenih 8 milijonov judoistov, 

od tega jih 24.465 nastopa na uradnih tekmovanjih po koledarju IJF v konkurenci kadetov, mladincev 

in članov. 

 V Sloveniji je registriranih 4000 judoistov v 78 klubih. 732 je nosilcev mojstrskega pasu. 

 Na Olimpijski Igrah bo sodelovalo 386 tekmovalk in tekmovalcev 
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1. Okvirno razdelan program dela NPŠŠ za obdobje 2020-2024 

1.1. Starostna kategorija do 16 let - mlajši kadeti (1.  – 2. stopnja selekcije) 

Vodilo v tej starosti je UČENJE in TRENIRANJE. To je obdobje v katerem tekmovalci pričenjajo z intenzivnejšim  

treningom. Poudarek je na vsestranskem razvoju športnika. V tej starosti so že vsi tekmovalci selekcionirani v 

1. stopnjo selekcije. Po tej starosti se tekmovalci le še izjemoma vključujejo v program ŠV usmerjene v KŠ in 

VŠ (tekmovalci, ki prehajajo iz drugih športnih panog). V tej starosti uvajamo tekme na mednarodnem nivoju. 

To obdobje ni namenjeno treningu za tekmo, ampak osvajanju novih znanj in tehnično taktičnemu napredku. 

V tej starosti trening ne sme biti podrejen rezultatom na tekmi, ampak dolgoročnemu napredku 

tekmovalcev. 

Mladostniki, ki niso selekcionirani v 1. stopnjo selekcije lahko nadaljujejo z vadbo v programih prostočasne 

športne vzgoje, ki pa ni usmerjena tekmovalno.  

Tekma je namenjena:  

 Individualizaciji tehnik – tekmovalci naj bi obvladali osnovni nabor tehnik 

 Napredku v taktični pripravi 

 Pridobivanju mednarodnih izkušenj 

 Najuspešnejši tekmovalci v tej starosti lahko že pridobijo kategorizacijo OKS 

 

treningi potekajo vsaj 5x tedensko ali več, 90 – 120 min, 44 tednov: 

 Prostorski in materialni pogoji za trening so skladni s pogoji za občinski judo center 

 Treninge vodijo usposobljeni strokovni delavci z nazivom trener juda ali več 

 Tekmovalci sodelujejo na tekmovanjih namenjenih selekcionirani populaciji (U16, U18) v Sloveniji in 

tujini 

 v času šolskih počitnic so za njih organizirani športni tabori oz. priprave 

 Sodelujejo na skupni treningih in pripravah v programih NPŠŠ, reprezentančnih programih in ostalih 

pripravah v tujini 

 kriteriji za selekcijo so izpolnjene norme za nastop v reprezentanci SLO 

 

1.2. Starostna kategorija do 18 let – kadeti (2. stopnja selekcije in za posamezne tekmovalce v 3. 

stopnjo) 

Vodilo v tej starosti je UČENJE in TRENIRANJE. To je obdobje v katerem se še dodatno dvigne količina in 

intenzivnost treninga tekmovalcev, ki so usmerjeni v vrhunski šport, zato tu pride do 2. stopnje selekcije. 

Trening ni namenjen samo tekmovanjem, ampak osvajanju novih znanj in tehnično taktičnemu napredku. V 

tej starosti trening ne sme biti podrejen samo rezultatom na tekmi, ampak dolgoročnemu napredku 

tekmovalcev. Najuspešnejši tekmovalci nastopajo na uradnih tekmovanjih EJU in IJF (Evropski pokali, EP, SP in 

EYOF).  

Tekma je namenjena:  

 Individualizaciji tehnik – tekmovalci naj bi obvladali osnovni nabor tehnik 

 Napredku v taktični pripravi 
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 Tekmovalci pridobivajo mednarodne izkušnje  

 

V tej starosti tekmovalci nadaljujejo šolanje na srednjih šolah in gimnazijah zato je izredno pomembno 

ustrezno usklajevanje treningov in izobraževanja.  

V tej starosti prihaja do vedno večjih razlik med posameznimi tekmovalci, zato imamo tu tudi največji osip 

tekmovalcev. V tej starosti preneha s tekmovanji od 30 do 40% tekmovalcev. Cilj je, da tekmovalcem v tej 

starosti ponudimo tri nivoje tekmovanj:  

 1. stopnja selekcije  Državni nivo  

 2. stopnja selekcije  Mednarodni nivo – EJU pokali  

 3. stopnja selekcije   EP, SP EYOF 

 

Mladostniki, ki v tej starosti ne želijo nadaljevati s tekmovanji se lahko vključijo v programe športne 

rekreacije oz. jih izobražujemo za strokovno organizacijske naloge. 

treningi potekajo vsaj 8x tedensko ali več, 90 – 120 min, 48 tednov: 

 Prostorski in materialni pogoji za trening so skladni s pogoji za občinski judo center 

 Treninge vodijo usposobljeni strokovni delavci z nazivom trener juda ali več 

 Tekmovalci sodelujejo na tekmovanjih namenjenih selekcionirani populaciji (U18, U21) v Sloveniji in 

tujini 

 v času šolskih počitnic so za njih organizirani športni tabori oz. priprave 

 Sodelujejo na skupni treningih in pripravah v programih NPŠŠ, reprezentančnih programih in ostalih 

pripravah v tujini 

 kriteriji za selekcijo so izpolnjene norme za nastop v reprezentanci SLO 

 

1.3. Starostna kategorija do 21 let – mladinci (2. in 3. stopnja selekcije) 

Program za delo z mladostniki usmerjenimi v kakovostni in vrhunski šport je v tej starosti že zelo podoben 

delu v članski kategoriji. Najuspešnejši tekmovalci v tej starosti že nastopajo tudi na najvišjem nivoju članskih 

tekmovanj.  

Cilj najuspešnejših tekmovalcev je doseči vrhunske rezultate na mednarodnem nivoju. Pogoje tekmovanj in 

selekcije postavljajo strokovni direktor in selektorji reprezentanc. 

Poleg tekmovalcev, ki nastopajo na najvišjem nivoju tekmovanj imamo tudi programe na državnem nivoju- 2. 

stopnja selekcije.   

treningi potekajo vsaj 8-10x tedensko ali več, 90 – 120 min, 48 tednov 

 Prostorski in materialni pogoji za trening so skladni s pogoji za občinski judo center 

 Treninge vodijo usposobljeni strokovni delavci z nazivom trener juda ali več 

 Tekmovalci sodelujejo na tekmovanjih namenjenih selekcionirani populaciji (U21) v Sloveniji in tujini 

 v času šolskih počitnic so za njih organizirani športni tabori oz. priprave 

 Sodelujejo na skupni treningih in pripravah v programih NPŠŠ, reprezentančnih programih in ostalih 

pripravah v tujini 

 kriteriji za selekcijo so izpolnjene norme za nastop v reprezentanci SLO 
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2. Srednjeročni cilji programa NPŠŠ 

Cilji so določeni na osnovi izhodišč in smernic ter trenutnega stanja judo športa v Sloveniji in so skladni z 

nacionalnim programom športa: 

 Povečati število tekmovalcev vključenih v tekmovalni šport mladih v 5-ih letih, glede na stanje v letu 2020 

za 3 odstotka letno.  

 Povečati število športnikov mladinskega razreda za 3 odstotka letno 

 Iskanje, prepoznavanje in selekcioniranje talentov preko programa NPŠŠ – izdelati program v letih 2021-

2022. 

 Dvigniti nivo znanja v programih tekmovalnega športa mladih – skrb za načrtno dolgoročno delo z 

mladimi tekmovalci – izdelati program na področju izboljšanja v letih 2021-2022 

 Omogočiti nadarjenim tekmovalcem kakovostno športno vzgojo, ki bo postavila temelje za doseganje 

vrhunskih rezultatov – izdelati predloge in potrebne ukrepe v letu 2021. 

 Povezovanje regionalnih in nacionalnega judo centra v koordiniran sistem dela Slovenske judo šole  

 Uvrščanje judoistov tekmovalcev Slovenije med 8 najboljših na EYOF, EP, SP v kadetskih in mladinskih 

starostnih kategorijah. 

 Ohraniti število kategorizacij perspektivnega ter državnega razreda do 21 let – kot je bilo v 2019. 

 Posledično ohraniti število vrhunskih tekmovalcev (kategorizacija OKS - OR, SR, MR) in razširiti programe 

vrhunskega športa na večje število klubov oz. centrov.  

 Licencirati še 2 regijska ali medobčinska centra do leta 2024. 

 Izboljšati ali začeti sodelovanje NPŠŠ centrov s šolami oz. s športnimi oddelki v šolah. 

 

Tekmovalni cilji: 

Kadetski nivo: 

 Izpolnitev norm za kadetsko EP  - vsako leto 3 pri moških in 3 pri dekletih 

 Izpolnitev norme za kadetsko SP  - vsako leto ena pri moških in ena pri dekletih 

 Vsako leto uvrstitev na kadetskem EP med 8 pri fantih in pri dekletih 

 3x uvrstitev med 8 na kadetskem SP v štirih letih  

 Ena medalja na kadetskem EP pri fantih in ena pri dekletih  

 Ena medalja na kadetskem SP  
 

Mladinski nivo: 

 Izpolnitev norme za MEP  - vsako leto 2 pri moških in 2 pri dekletih 

 Izpolnitev norme za MSP - vsako leto ena pri moških in ena pri dekletih 

 Vsako leto uvrstitev na MEP med 8 pri fantih in pri dekletih 

 Uvrstitev med 8 na MSP  2x v štirih letih  

 Ena medalja na MEP pri fantih in pri dekletih  

 Ena medalja na MSP  
 

Vsak aktivni NPŠŠ center mora izdelati okvirni 4-letni program organiziranosti in delovanja, v skladu s strategijo 

in strateškimi cilji slovenske judo šole, z zahtevami Nacionalnega programa športa RS, veljavnega zakona o 

športu, spremembami Pravilnika o sofinanciranju LPŠ Ur. list, št. 68/2019, posledično pa zadostiti priporočilom 

in eksplicitnim navodilom Ministrstva za izobraževanje, šolstvo in šport RS. Pri izdelavi programa je treba 
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upoštevati specifiko v svojem prostoru in obstoječe pogoje za vadbo. Po zaključku vsake tekmovalne sezone 

center NPŠŠ pripravi vsebinsko poročilo, s stopnjo realizacije zastavljenih merljivih ciljev. Prav tako predloži 

podrobno razdelan program za naslednjo tekmovalno sezono.  

3. Program dela za tekmovalno sezono 2020 

3.1. Cilji 

 

Kadeti U18 

 Osvojitev medalje na ciljnem tekmovanju - EP Riga, Latvija 

 Izpolnitev norme za uvrstitev na kadetsko EP in SP – 3 pri moških in 3 pri dekletih 

 Dve uvrstitvi med 8 na kadetskem EP Riga, Latvija  

 

Mladinci U21 

 Osvojitev medalje na ciljnem tekmovanju - EP Luksemburg 

 Izpolnitev norme za MEP – 2 pri moških in 2 pri dekletih 

 Dve uvrstitvi med 8 na EP, Luxemburg 

- Vzpostaviti boljše delovanje kadetske reprezentance Slovenije, preko skupnih treningov in priprav v 

Sloveniji, skupnih prihodov in odhodov na mednarodna tekmovanja 

- Boljše sodelovanje med klubi, ki imajo reprezentante in strokovnim teamom JZS 

- Preko določitve kriterijev za nastop na EJU pokalih omogočiti nastop širšemu krogu tekmovalcev. 

- Preko kriterijev za nastop na EP izbrati najboljše tekmovalce, ki bodo zastopali Slovenijo. 

- Dvigniti nivo tehničnega in taktičnega znanja slovenskih mladih judoistov in s tem postaviti temelje za 

razvoj in doseganje zastavljenih ciljev v članski kategoriji. 

- Pridobiti čim večje število kategorizacij perspektivnega razreda. 

 

 

3.2.  Program pripravljalnih aktivnosti za leto 2020 

 

 določitev norm za največja tekmovanja  

 programi tekem, priprav in skupnih treningov 

 stroški (finančna konstrukcija, ko bo znano s koliko sredstvi razpolagamo) 
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3.3. Norme 

Kadeti 

Uradna EJU tekmovanja, kjer je mogoče izpolniti normo za evropsko prvenstvo: 

 EJU tekmovanje KOPER 2019 (SLO) 

Kriterija za nastop na tekmovanju v Kopru ni. 

 EJU tekmovanje ZAGREB 2020 (HRV) 

Kriterij za nastop:  2x medalja na turnirjih Slovenskega pokala ali  

 medalja DP kadeti v letu 2019 ali 2020. 

 EJU tekmovanje TEPLICE 2020 (CZE) 

Kriterij za nastop:  Prva dva tekmovalca na lestvici slovenskega pokala v vsaki kategoriji po 

tekmovanju v Zagrebu. 

 Tekmovalci po izboru selektorja. 

 EJU tekmovanje BIALSKA BIALA 2020 (POL) 

Kriterij za nastop:  Prva dva tekmovalca na lestvici slovenskega pokala v vsaki kategoriji po 

tekmovanju v Zagrebu. 

 Tekmovalci po izboru selektorja. 

 

Na tekmovanjih v Kopru in Zagrebu, bo JZS zagotovila prijavo na tekmovanje, rezervacijo bivanja in ureditev 

ostale administracije na tekmovanju. Klubi bodo prihod na tekmovanji organizirali sami. Klubi se lahko na 

tekmovanje prijavijo tudi sami in sami uredijo bivanje in ostalo administracijo na tekmovanju. 

Na tekmovanjih v Teplicah in Bialski Biali, lahko tekmujejo tekmovalci po izboru selektorja. Praviloma sta to 

dva najboljša tekmovalca v vsaki kategoriji po točkovanju slovenskega pokala za kadete, po EJU tekmovanju v 

Zagrebu. Izjeme so kategorije, kjer je več kvalitetnih tekmovalcev, ki imajo možnost izpolniti normo za nastop 

na EP. V teh kategorijah ima selektor pravico, da uvrstiti v ekipo za nastop na EJU tekmovanju tudi 

tekmovalce, ki so na ustreznem kvalitetnem nivoju.  

Ekipa, ki ima možnost nastopa v Teplicah in Bialski Biali je oblikovana po EJU tekmovanju v Zagrebu. 

Na tekmovanji v Teplice in Bialsko Bialo gre ekipa enotno (skupen odhod na tekmovanje in povratek po 

pripravah).  

Nastop na ostalih tekmovanjih, ki štejejo za U18 WRL (pokali, ki niso v programu reprezentance) je v domeni 

klubov in na njih ni omejitev. JZS izvede samo prijavo na tekmovanje (judo base). Selektor mora biti 

seznanjen z udeležbo na teh tekmovanjih. 

Norma za nastop na EP:  

 5 mesto na EJU pokalih določenih v programu 

 2 x 7 mesto na EJU pokalih določenih v programu 
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Mladinci 

Uradna EJU tekmovanja, kjer je mogoče izpolniti normo za evropsko prvenstvo. 

 EJU tekmovanje LIGNANO (ITA) 

Kriterij za nastop:  2x medalja na turnirjih Slovenskega pokala U21 ali  

 medalja DP U21 v letu 2019 ali 2020. 

 EJU tekmovanje LEIBNITZ (AUT) 

Kriterij za nastop:  2x medalja na turnirjih Slovenskega pokala U21 ali  

 medalja DP U21 v letu 2019 ali 2020. 

 EJU tekmovanje PAKS (CZE) 

Kriterij za nastop:  Prva dva tekmovalca na lestvici slovenskega pokala U21 v vsaki kategoriji po 

tekmovanju v Leibnitzu. 

 Tekmovalci po izboru selektorja. 

 EJU tekmovanje PRAGA (CZE) 

 Kriterij za nastop: Prva dva tekmovalca na lestvici slovenskega pokala U21 v vsaki 

kategoriji po tekmovanju v Leibnitzu. 

 Tekmovalci po izboru selektorja. 

JZS bo za tekmovanji v Lignanu in Leibnitzu zagotovila prijavo na tekmovanje, rezervacijo bivanja in ureditev 

ostale administracije na tekmovanju. Klubi bodo prihod na tekmovanji organizirali sami. Klubi se lahko na 

tekmovanje prijavijo tudi sami in sami uredijo bivanje in ostalo administracijo na tekmovanju. 

Na tekmovanjih v Paksu in Pragi, lahko tekmujejo tekmovalci po izboru selektorja. Praviloma sta to dva 

najboljša tekmovalca v vsaki kategoriji po točkovanju slovenskega pokala za mladince. Izjeme so kategorije, 

kjer je več kvalitetnih tekmovalcev, ki imajo možnost izpolniti normo za nastop na EP.  

Možnost nastopa na tekmovanju v Paksu bodo dobili tudi vsi tekmovalci, ki bodo v letu 2020 opravljali 

maturo in zaradi tega izpustili tekmovanje v Leibnitzu. 

Ekipa, ki ima možnost nastopa v Paksu in Pragi je oblikovana po EJU tekmovanju v Leibnitzu. 

Na tekmovanji v Paks in Prago gre ekipa enotno (skupen odhod na tekmovanje in povratek po tekmovanju oz 

pripravah).  

Nastop na ostalih IJF U21 WRL tekmovanjih (tekmovanja, ki niso v programu reprezentance) je v domeni 

klubov in na njih ni omejitev. JZS izvede samo prijavo na tekmovanje (judo base). Selektor mora biti 

seznanjen z udeležbo na teh tekmovanjih.  

Norma za nastop na EP:  

 5 mesto na EJU pokalih določenih v programu 

 2 x 7 mesto na EJU pokalih določenih v programu 
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3.4. Stroški 

Finančna konstrukcija bo znana po tem, ko bo znano koliko sredstev je namenjenih za programe. Za izvedbo 

kvalitetnega programa reprezentance in priprav na največja tekmovanja bi potrebovali cca 30.000€ za 

kadetski in 40.000€ za mladinski program. 

Uradna tekmovanja in priprave, ki so v programu bodo imeli financirano tekmovalci, ki bodo izpolnili kriterije 

za nastop na evropskem prvenstvu in tekmovalci, ki so izpolnili kriterij za nastop na evropskem prvenstvu v 

letu 2019. Prevoz za vse športnike, ki se bodo udeležili tekmovanj v Teplicah, Belski Biali, Paksu in Pragi v 

sklopu reprezentance bo organizirala in financirala JZS. 

V primeru zadostnega financiranja, bomo v program dodali še dodatne priprave v Sloveniji, tujini in OTC 

priprave. 

 

3.5. Program tekem in priprav 

 

Kadeti U18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 SR 1 SO 1 NE 1 SR

2 ČE 2 NE 2 PO 2 ČE

3 PE 3 PO 3 TO 3 PE

4 SO 4 TO 4 SR 4 SO

5 NE 5 SR 5 ČE 5 NE

6 PO 6 ČE 6 PE 6 PO

7 TO 7 PE 7 SO 7 TO

8 SR 8 SO 8 NE 8 SR

9 ČE 9 NE 9 PO 9 ČE

10 PE 10 PO 10 TO 10 PE

11 SO 11 TO 11 SR 11 SO

12 NE 12 SR 12 ČE 12 NE

13 PO 13 ČE 13 PE 13 PO

14 TO 14 PE 14 SO 14 TO

15 SR 15 SO 15 NE 15 SR

16 ČE 16 NE 16 PO 16 ČE

17 PE 17 PO 17 TO 17 PE

18 SO 18 TO 18 SR 18 SO

19 NE 19 SR 19 ČE 19 NE

20 PO 20 ČE 20 PE 20 PO

21 TO 21 PE 21 SO 21 TO

22 SR 22 SO 22 NE 22 SR

23 ČE 23 NE 23 PO 23 ČE

24 PE 24 PO 24 TO 24 PE

25 SO 25 TO 25 SR 25 SO

26 NE 26 SR 26 ČE 26 NE

27 PO 27 ČE 27 PE 27 PO

28 TO 28 PE 28 SO 28 TO

29 SR 29 SO 29 NE 29 SR

30 ČE 30 PO 30 ČE

31 PE 31 TO

DRAŽVNO PRVENSTVO KADETI

EJU TEKMOVANJE ZAGREB

(CRO)

APRILMARECFEBRUARJANUAR

TEK. SLO POKAL POHORSKI BATALJON

EJU TEKMOVANJE TEPLICE

(CZE)

RANDORI PRIPRAVE

TEPLICE

RANDORI PRIPRAVE

ZAGREB

SLO POKAL SLO. GRADEC - pregledna

RANDORI TRENING

TEKMOVANJE BREMEN (GER)

PRIPRAVE BREMEN

TEK. SLO POKAL BAUMGARTNOV PAS
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1 PE 1 PO 1 SR 1 SO

2 SO 2 TO 2 ČE 2 NE

3 NE 3 SR 3 PE 3 PO

4 PO 4 ČE 4 SO 4 TO

5 TO 5 PE 5 NE 5 SR

6 SR 6 SO 6 PO 6 ČE

7 ČE 7 NE 7 TO 7 PE

8 PE 8 PO 8 SR 8 SO

9 SO 9 TO 9 ČE 9 NE

10 NE 10 SR 10 PE 10 PO

11 PO 11 ČE 11 SO 11 TO

12 TO 12 PE 12 NE 12 SR

13 SR 13 SO 13 PO 13 ČE

14 ČE 14 NE 14 TO 14 PE

15 PE 15 PO 15 SR 15 SO

16 SO 16 TO 16 ČE 16 NE

17 NE 17 SR 17 PE 17 PO

18 PO 18 ČE 18 SO 18 TO

19 TO 19 PE 19 NE 19 SR

20 SR 20 SO 20 PO 20 ČE

21 ČE 21 NE 21 TO 21 PE

22 PE 22 PO 22 SR 22 SO

23 SO 23 TO 23 ČE 23 NE

24 NE 24 SR 24 PE 24 PO

25 PO 25 ČE 25 SO 25 TO

26 TO 26 PE 26 NE 26 SR

27 SR 27 SO 27 PO 27 ČE

28 ČE 28 NE 28 TO 28 PE

29 PE 29 PO 29 SR 29 SO

30 SO 30 TO 30 ČE 30 NE

31 NE 31 PE 31 PO

PRIPRAVE IZOLA

2004 in 2005

LETNIKI

MAJ JUNIJ JULIJ AVGUST

RANDORI PRIPRAVE

BIALSKO BIALA

EVROPSKO PRVENSTVO U18

RIGA (LAT) RANDORI

PRIPRAVE

IZOLA

EJU TEKMOVANJE BIALSKO BIALA

(POL)

PRIPRAVE 

NA EP

RANDORI PRIPRAVE

LEIBNITZ (AUT)

PRIPRAVE

POREČ

(CRO)

PRIPRAVE

PODČETRTEK

1 TO 1 ČE 1 NE 1 TO

2 SR 2 PE 2 PO 2 SR

3 ČE 3 SO 3 TO 3 ČE

4 PE 4 NE 4 SR 4 PE

5 SO 5 PO 5 ČE 5 SO

6 NE 6 TO 6 PE 6 NE

7 PO 7 SR 7 SO 7 PO

8 TO 8 ČE 8 NE 8 TO

9 SR 9 PE 9 PO 9 SR

10 ČE 10 SO 10 TO 10 ČE

11 PE 11 NE 11 SR 11 PE

12 SO 12 PO 12 ČE 12 SO

13 NE 13 TO 13 PE 13 NE

14 PO 14 SR 14 SO 14 PO

15 TO 15 ČE 15 NE 15 TO

16 SR 16 PE 16 PO 16 SR

17 ČE 17 SO 17 TO 17 ČE

18 PE 18 NE 18 SR 18 PE

19 SO 19 PO 19 ČE 19 SO

20 NE 20 TO 20 PE 20 NE

21 PO 21 SR 21 SO 21 PO

22 TO 22 ČE 22 NE 22 TO

23 SR 23 PE 23 PO 23 SR

24 ČE 24 SO 24 TO 24 ČE

25 PE 25 NE 25 SR 25 PE

26 SO 26 PO 26 ČE 26 SO

27 NE 27 TO 27 PE 27 NE

28 PO 28 SR 28 SO 28 PO

29 TO 29 ČE 29 NE 29 TO

30 SR 30 PE 30 PO 30 SR

31 SO 31 ČE

SEPTEMBER OKTOBER

RANDORI PRIPRAVE

KOPER

SLO POKAL  IRŠIČ

DECEMBERNOVEMBER

PRIPRAVE

BERDONECHIA ali LJUTOMER

RANDORI PRIPRAVE

SLOVENJ GRADEC

TEK. SLO POKAL NAGAOKA

SLO POKAL  DUPLEK

TEK. SLO POKAL

KOROŠKA OPEN

EJU TEKMOVANJE KOPER
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      Mladinci U21 

 1 SR 1 SO 1 NE 1 SR

2 ČE 2 NE 2 PO 2 ČE

3 PE 3 PO 3 TO 3 PE

4 SO 4 TO 4 SR 4 SO

5 NE 5 SR 5 ČE 5 NE

6 PO 6 ČE 6 PE 6 PO

7 TO 7 PE 7 SO 7 TO

8 SR 8 SO 8 NE 8 SR

9 ČE 9 NE 9 PO 9 ČE

10 PE 10 PO 10 TO 10 PE

11 SO 11 TO 11 SR 11 SO

12 NE 12 SR 12 ČE 12 NE

13 PO 13 ČE 13 PE 13 PO

14 TO 14 PE 14 SO 14 TO

15 SR 15 SO 15 NE 15 SR

16 ČE 16 NE 16 PO 16 ČE

17 PE 17 PO 17 TO 17 PE

18 SO 18 TO 18 SR 18 SO

19 NE 19 SR 19 ČE 19 NE

20 PO 20 ČE 20 PE 20 PO

21 TO 21 PE 21 SO 21 TO

22 SR 22 SO 22 NE 22 SR

23 ČE 23 NE 23 PO 23 ČE

24 PE 24 PO 24 TO 24 PE

25 SO 25 TO 25 SR 25 SO

26 NE 26 SR 26 ČE 26 NE

27 PO 27 ČE 27 PE 27 PO

28 TO 28 PE 28 SO 28 TO

29 SR 29 SO 29 NE 29 SR

30 ČE 30 PO 30 ČE

31 PE 31 TO

TEKMOVANJE LIGNANO - PREGLEDNO

TEK. SLO POKAL LENDAVA

DRŽAVNO PRVENSTVO - MLADINCI

TEK. SLO POKAL SLOVENJ GRADEC

DRŽAVNO PRVENSTVO - ČLANI

TEK. SLO POKAL BAUMGARTNOV PAS

APRILMARECFEBRUARJANUAR

TEK. SLO POKAL POHORSKI BATALJON

RANDORI PRIPRAVE

MITTERSILL

(AUT)

Copen TEKMOVANJE

BRATISLAVA - OBERWART

(tisti, ki izpolnjujejo kriterij)

RANDORI PRIPRAVE

NYMBURK

(CZE)

RANDORI TRENING

EJU TEKMOVANJE LIGNANO

(ITA) - U21

RANDORI PRIPRAVE

LIGNANO

1 PE 1 PO 1 SR 1 SO

2 SO 2 TO 2 ČE 2 NE

3 NE 3 SR 3 PE 3 PO

4 PO 4 ČE 4 SO 4 TO

5 TO 5 PE 5 NE 5 SR

6 SR 6 SO 6 PO 6 ČE

7 ČE 7 NE 7 TO 7 PE

8 PE 8 PO 8 SR 8 SO

9 SO 9 TO 9 ČE 9 NE

10 NE 10 SR 10 PE 10 PO

11 PO 11 ČE 11 SO 11 TO

12 TO 12 PE 12 NE 12 SR

13 SR 13 SO 13 PO 13 ČE

14 ČE 14 NE 14 TO 14 PE

15 PE 15 PO 15 SR 15 SO

16 SO 16 TO 16 ČE 16 NE

17 NE 17 SR 17 PE 17 PO

18 PO 18 ČE 18 SO 18 TO

19 TO 19 PE 19 NE 19 SR

20 SR 20 SO 20 PO 20 ČE

21 ČE 21 NE 21 TO 21 PE

22 PE 22 PO 22 SR 22 SO

23 SO 23 TO 23 ČE 23 NE

24 NE 24 SR 24 PE 24 PO

25 PO 25 ČE 25 SO 25 TO

26 TO 26 PE 26 NE 26 SR

27 SR 27 SO 27 PO 27 ČE

28 ČE 28 NE 28 TO 28 PE

29 PE 29 PO 29 SR 29 SO

30 SO 30 TO 30 ČE 30 NE

31 NE 31 PE 31 PO

EJU TEKMOVANJE SARAJEVO

(pregleedno)

RANDORI PRIPRAVE

LEIBNITZ (AUT)

MAJ JUNIJ JULIJ

EJU TEKMOVANJE LEIBNITZ

(AUT)

RANDORI PRIPRAVE

PODČETRTEK

EJU TEKMOVANJE PAKS

(HUN)

RANDORI PRIPRAVE

PAKS (HUN)

EJU TEKMOVANJE PRAGA

(CZE)
EJU TEKMOVANJE PODČETRTEK

AVGUST

RANDORI

PRIPRAVE

IZOLA

PRIPRAVE NA EVROPSKO 

PRVENSTVO

V SLOVENIJI

IN

TUJINI

RANDORI PRIPRAVE

POREČ

DRŽAVNO PRVENSTVO - U23
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1 TO 1 ČE 1 NE 1 TO

2 SR 2 PE 2 PO 2 SR

3 ČE 3 SO 3 TO 3 ČE

4 PE 4 NE 4 SR 4 PE

5 SO 5 PO 5 ČE 5 SO

6 NE 6 TO 6 PE 6 NE

7 PO 7 SR 7 SO 7 PO

8 TO 8 ČE 8 NE 8 TO

9 SR 9 PE 9 PO 9 SR

10 ČE 10 SO 10 TO 10 ČE

11 PE 11 NE 11 SR 11 PE

12 SO 12 PO 12 ČE 12 SO

13 NE 13 TO 13 PE 13 NE

14 PO 14 SR 14 SO 14 PO

15 TO 15 ČE 15 NE 15 TO

16 SR 16 PE 16 PO 16 SR

17 ČE 17 SO 17 TO 17 ČE

18 PE 18 NE 18 SR 18 PE

19 SO 19 PO 19 ČE 19 SO

20 NE 20 TO 20 PE 20 NE

21 PO 21 SR 21 SO 21 PO

22 TO 22 ČE 22 NE 22 TO

23 SR 23 PE 23 PO 23 SR

24 ČE 24 SO 24 TO 24 ČE

25 PE 25 NE 25 SR 25 PE

26 SO 26 PO 26 ČE 26 SO

27 NE 27 TO 27 PE 27 NE

28 PO 28 SR 28 SO 28 PO

29 TO 29 ČE 29 NE 29 TO

30 SR 30 PE 30 PO 30 SR

31 SO 31 ČE

EVROPSKO PRVENSTVO

LUXENBURG

OKTOBER

TRENING JAPONSKA

NOVEMBERSEPTEMBER

PRIPRAVE

DECEMBER

TRENING JAPONSKA
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4. Podatki o vključenih športnikih 

Moški 

 

Ženske  

 Ime in priimek Leto rojstva Kategorizacija Športni rezultat 

1. JUŠ MECILOŠEK 2001 PERSPEKTIVNI RAZRED 10.mesto KAD SRL 

2. ROK POGOREVC 2001 PERSPEKTIVNI RAZRED 5.mesto MOI 

3. NACE HERKOVIČ 2002 PERSPEKTIVNI RAZRED 7.mesto OFEM 

4. ALEN VUČINA 2000 PERSPEKTIVNI RAZRED 28.mesto KAD SRL 

5. ANDRREJ YANKOVSKYY 2001 PERSPEKTIVNI RAZRED 29.mesto KAD SRL 

6. TIM KELC 2001 PERSPEKTIVNI RAZRED 30.mesto KAD SRL 

7. ŽIGA BROD 2001 PERSPEKTIVNI RAZRED 38.mesto KAD SRL 

8. ANEJ DUKARIČ 2000 PERSPEKTIVNI RAZRED 52.mesto KAD SRL 

9. VINKO PREVOLŠEK 2000 PERSPEKTIVNI RAZRED 59.mesto KAD SRL 

10. BLAŽ EMERŠIČ 2002 PERSPEKTIVNI RAZRED 53.mesto KAD SRL 

 Ime in priimek Leto rojstva Kategorizacija Športni rezultat 

1. LIA LUDVIK 2000 MEDNARODNI RAZRED 9. mesto EP 

2. KAJA KAJZER 2000 MEDNARODNI RAZRED 2.mesto GP 

3. ZARJA TAVČAR 2000 PERSPEKTIVNI RAZRED 3.mesto OFEM 

4. METKA LOBNIK 2001 PERSPEKTIVNI RAZRED 3.mesto MOI 

5. NICKI NORČIČ 2003 PERSPEKTIVNI RAZRED 3.mesto OFEM 

6. LANA GREGORČIČ 2003 PERSPEKTIVNI RAZRED 7.mesto OFEM 

7. NUŠA PEROVNIK 2001 PERSPEKTIVNI RAZRED 17.mesto KAD SRL 

8. NIKA ŠLAMBERGER 2000 PERSPEKTIVNI RAZRED 25.mesto KAD SRL 

9. NIKA SCHWEIGER 2002 PERSPEKTIVNI RAZRED 42.mesto KAD SRL 

10. URŠKA BERNARD 2002 PERSPEKTIVNI RAZRED 43.mesto KAD SRL 

11. INES HRIBERNIK 2003 PERSPEKTIVNI RAZRED 53.mesto KAD SRL 

12. ANDREJA TOMAŽIČ 2001 PERSPEKTIVNI RAZRED 56.mesto KAD SRL 

13. DIANA ŠTERMAN 2003 PERSPEKTIVNI RAZRED 62.mesto KAD SRL 

14. TJAŠA ROZMAN MUHA 2003 PERSPEKTIVNI RAZRED 63.mesto KAD SRL 
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Shema 1: število registriranih športnikov po starostnih kategorijah do 21let (kriteriji OKS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shema 2: število kategoriziranih športnikov po starostnih kategorijah do 21let (kriteriji OKS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U16

U18

U21

ŠTEVILO REGISTRIRANIH ŠPORTNIKOV

U16

U18

U21

ŠTEVILO KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV

mladinski razred

državni razred

perspektivni razred

mednarodni razred
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5. Kadrovska struktura 

Shema 3: število strokovnih delavcev/trenerjev  

 

 

 

 

 

 

 

V sodelovanju s fakulteto za šport se izvaja: 

 ugotavljanje ravni treniranosti športnikov in spremljanje njihovega razvoja, 

 razvijanje sistema priprave športnikov in svetovanje pri načrtovanju in izvedbi treninga, 

 razvijanje sodobnih metod treninga in novih merilnih postopkov, 

 prenos strokovnih informacij in znanstvenih dognanj v športno prakso. 

Zdravniški pregledi se izvajajo v sodelovanju z centroma za medicino dela, prometa in športa v Ljubljani in Celju. 

6. Povezava s šolskim sistemom, lokalnim okoljem in starši 

Posamezni programi potekajo v različnih lokalnih okoljih in tako se način povezovanja z lokalnim okoljem 

razlikuje od programa do programa. Skupno vsem programom pa je kvalitetno povezovanje z osnovnimi šolami 

v okolici. Izvajalci se s šolami povezujejo na različne načine in sicer:  

 Izvajanje prostočasne športne vzgoje v šolskih telovadnicah po pouku (mala šola juda). 

 Izvajanje interesne športne vzgoje v sodelovanju s šolo pred ali po pouku. 

 Organizacija športnih dni, ki vključujejo judo vsebine (šola padanja, borilne igre). 

 Predstavitve juda na šolah v okviru pouka športne vzgoje – kot izbirne vsebine pri pouku športne 

vzgoje. 

 

Za vse tekmovalce vključene v program ŠV usmerjene v KŠ in VŠ je izredno pomembno dobro sodelovanje 

trenerjev s šolami. Še posebej pomembno je sodelovanje s srednjimi šolami, saj je to obdobje izredno 

pomembno za nadaljnjo športno in kasneje poklicno kariero po koncu športne poti. Tekmovalec, ki je uspešen 

v šoli, bo dosegal vrhunske rezultate tudi v športu. Neuspehi v šoli lahko porušijo športnikovo motivacijo za 

doseganje dobrih športnih rezultatov, ali pa mu celo onemogočijo nadaljnjo športno kariero. Zato je potrebno 

čim bolje uskladitii šolski in športni proces. V večini okolij, kjer izvajamo programe dobro sodelujemo predvsem 

z gimnazijami, ki ponujajo delo v športnih razredih. Težje je sodelovanje s poklicnimi šolami, ker te redkeje 

ponujajo programe v športnih razredih. Vključitev v športni razred lahko zelo olajša šolanje perspektivnim 

športnikom.  

16
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strokovna izobrazba strokovna usposobljenost
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Najpomembnejši načini prilagojenega pouka so:   

 Vsako ustno preverjanje je napovedano,  

 profesorji, ki jih učijo imajo z njimi tudi individualne ure,  

 pouk imajo samo v dopoldanskem času,  

 imajo več ur športne vzgoje,  

 lahko izvajajo treninge med poukom športne vzgoje ali zunaj šole v tem času,  

 poleg razrednika delata z njimi še pedagoški (vzgojno in učno področje) in športni (športno področje) 

koordinator, 

 časovna prilagajanja preverjanj znanja, 

 prilagajanje terminov ocenjevanj športnim dogodkom dijakov športnikov,  

 možnost treninga med poukom, 

 sodelovanje na pripravah in tekmovanjih v času pouka. 

 

Način sodelovanja s srednjimi šolami mora bit opredeljen v individualnih programih.  

  

 

 



Pripravil: Igor Trbovc 

JUDO ZVEZA SLOVENIJE Partizanska 35, Slovenska Bistrica 

SREDNJEROČNA STRATEGIJA  
SLOVENSKE JUDO ŠOLE 2020  - 2028 

 

  

  



 
 

1 Srednjeročna strategija Slovenske judo šole 2020 - 2028 

Uvod 
Judo je šport,  razširjen po vsem svetu. Trenira ga preko 30 milijonov ljudi, na vseh kontinentih. V Svetovno 

judo zvezo (IJF) je včlanjeno preko 200 držav, od tega se svetovnih prvenstev  redno udeležuje preko 100 

držav. Udeleženci iz preko 20  držav se na velikih tekmovanjih  uvrščajo med nosilce kolajn, kar kaže na 

razširjeno kvaliteto. Razlog za še vedno naraščajoči interes za trening juda so dostopnost in relativno nizka 

cena osebne opreme in ostalih potreb (vadbenih orodij, prostor) za trening. Dokazano gre za zelo zdravo 

obliko športnega udejstvovanja. Zaradi prilagoditve judo športa, je število poškodb v primerjavi z drugimi 

borilnimi in tudi ostalimi tekmovalnimi športi, majhno. 

Konkurenca je zaradi vse večje popularnosti juda (ki je od leta 1964 olimpijski šport) in posledičnega števila 

tekmovalcev vedno hujša. Vse težje se je obdržati blizu evropskega in svetovnega vrha, kamor sodimo po 

velikih tekmovalnih uspehih v zadnjih dveh desetletjih.  Slovenija je po številu prebivalstva mala država in 

ima zaradi tega zelo omejen selekcijski bazen.  

Strategija slovenskega kvalitetnega in vrhunskega juda že več desetletij temelji na decentraliziranem 

modelu treninga mladih, s ciljem, da se celoten slovenski prostor čimbolj pokrije z manjšimi judo centri. 

To velja tudi za trening mladih, ki so usmerjeni v kvalitetni in vrhunski tekmovalni šport.  

V svetovnem judu je zadnja leta opazen trend dviga kvalitete mladih tekmovalcev in tekmovalk. Na 

največjih tekmah se najstniki enakovredno spopadajo z izkušeno člansko kvaliteto, dostikrat pa jih tudi 

premagujejo. Z mladimi, usmerjenimi v vrhunski šport morajo ravno tako delati najboljši, vrhunski trenerji, 

če hočemo biti konkurenčni. 

Strategijaje bila in je še usmerjena k temu, da izkazane mlade talente v manjših centrih pozneje intenzivno 

treniramo v najmočnejših centrih ali nacionalnem panožnem centru, praviloma v večjih mestih ter z njimi 

dosegamo članske uspehe. Veliko mladih slovenskih šampionov je rekrutiranih iz manjših centrov, npr. 

Gomboc, Leški, Jereb, Ludvik,…. Odhodi v druge sredine so bili iz razlogov šolanja, iskanja ustreznejših 

pogojev treninga, eksistenčni problemi, itn. To je za mnoge edina možnost. Po koncu kariere se mnogokrat 

vrnejo v rojstne kraje in se tam kot strokovnjaki vključijo v matične judo klube. 

Kakorkoli, brez kvalitetne vadbe mladih se ni možno prilagoditi na današnje zahteve v vrhunskem judu. 

Zato je pomembno, da vadbo uvedemo med čim širšo slovensko populacijo in tako pridobimo vrhunske 

potenciale. 

Največji izziv za judo šport so strokovni kadri. Ti so o zaradi specifičnosti športa odločilen faktor za uspeh, 

motivacijo in zadovoljstvo vseh udeležencev v procesu treninga. Od pravilne selekcije mladih potencialov 

s strani trenerjev in kvalitetnega dela z njimi so odvisni poznejši rezultati v članski kategoriji. 

Projekt Nacionalnih panožnih športnih šol ima za slovenski judo šport velik pomen. Sofinanciranje 

strokovnih delavcev v okvirju projekta je pomemben dejavnik za razvoj juda v Sloveniji. Projekt je 

namenjen mladim, usmerjenim v tekmovalne programe in podpira ter prispeva k razvoju kvalitetnega in 

vrhunskega judo športa.  

Brez sofinanciranja nacionalnih trenerjev preko projekta NPŠŠ bi slovenski judo težko dosegal v 

mednarodnem prostoru odmevne tekmovalne rezultate v mlajših starostnih selekcijah. Trenerji zaposleni 

preko projekta NPŠŠ danes delujejo v Nacionalnem panožnem centru v Celju in Regijskih centrih 

(Ljubljana, Slovenska Bistrica, Ljutomer, Slovenj Gradec). 
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Glede na opisano je bila strateška odločitev JZS, da v večjih centrih juda po celi državi, kjer so podani 

ustrezni pogoji za potreben režim treningov za delo z tekmovalci in tekmovalkami usmerjenimi v vrhunski 

šport (zagotovljen potreben čas treningov 2x/dan, oprema, ustrezno število udeležencev,…)  je potrebno 

zagotoviti vsaj enega izobraženega in vrhunsko usposobljenega strokovnega delavca - trenerja, ki dela z 

mladimi, usmerjenimi v kvalitetni in vrhunski šport. To naj bi v večji meri zagotovili s kadri, ki bodo 

zaposleni v NPŠZ, kot trenerji v NPŠŠ. Racionalno je, da ti nacionalni trenerji po dogovoru trenirajo 

selekcionirane posameznike iz več klubov na območju-regij. 

Nacionalni trenerji so strokovno odlično izobraženi in usposobljeni, običajno gre za najboljše med njimi in 

take, ki so že dalj časa delali  tudi z mladimi usmerjenimi v kvalitetni in vrhunski šport (npr. v OPŠŠ ali 

NPŠŠ) ter imajo ustrezne reference o tem, da so njihovi varovanci dosegali ali dosegajo kvalitetni in 

vrhunski judo nivo. 

Merila in kriteriji za 4-letno zaposlitev v NPŠŠ sofinancirano od države in z izvajalcem NPŠZ morajo biti 

tako oblikovana, da se zaposli samo trenerje, ki navedenim potrebam in pogojem zadoščajo.  
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LEGENDA NAJPOGOSTEJE UPORABLJENIH KRATIC:  

MK – starostna kategorija mlajših kadetov in kadetinj – starost do 16 let 

KAD – starostna kategorija kadetov in kadetinj – starost do 18 let 

ML – starostna kategorija mladincev in mladink – starost do 21 let 

KŠ – kakovostni šport 

VŠ – vrhunski šport 

ŠV – športna vzgoja 

NPŠŠ – nacionalne panožne športne šole 

JZS – Judo zveza Slovenije 

EJU – European judo union 

IJF – International Judo Federation 

NPŠ – Nacionalni program športa 

LPŠ – Letni program športa 

NPŠZ – Nacionalne panožne športne zveze  

OŠZ – občinske športne zveze 

OKS-ZŠZ -  Olimpijski komite Slovenije – Zveza športni zvez 

PŠV – prostočasna športna vzgoja  

PŠC – panožni športni centri 

MIZŠ – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
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1. Izhodišča za pripravo srednjeročne strategije Slovenske judo šole (NPŠŠ) 

Srednjeročna strategija Slovenske judo šole 2020 - 2028 ima za izhodišče odločbe in smernice v naslednjih 

dokumentih: 

 Program NPŠŠ 2016-2024 (strateški dokument in ne program organiziranosti in delovanja NPŠŠ). 

 Nacionalni program športa v RS 2014 – 2023.   

 Akcijski načrt za izvajanje Nacionalnega programa šport v RS za obdobje 2014 – 2023 (sprejeto na 

seji vlade 26.8.2014). 

 Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 - ZNOrg). 

 Pravilnik o merilih za sofinanciranje letnega programa športa na državni ravni (Uradni list RS, 

68/2019). 

1.1. Strateški cilji Slovenske judo šole 2020 - 2028 

Strateški cilji so določeni na osnovi izhodišč in smernic ter trenutnega stanja judo športa v Sloveniji. Ti so: 

 Povečati število tekmovalcev vključenih v tekmovalni šport mladih v 5-ih letih, glede na stanje v letu 

2020 za 3 odstotke/leto.  

 Iskanje, prepoznavanje in selekcioniranje talentov preko programa NPŠŠ – izdelati program v letu 

2021-2022. 

 Dvigniti nivo znanja v programih tekmovalnega športa mladih – skrb za načrtno dolgoročno delo z 

mladimi tekmovalci – izdelati program na področju izboljšanja v letu 2021. 

 Omogočiti nadarjenim tekmovalcem kakovostno športno vzgojo, ki bo postavila temelje za 

doseganje vrhunskih rezultatov – izdelati predloge in potrebne ukrepe v letu 2021. 

 Povezovanje regionalnih in nacionalnega judo centra v koordiniran sistem dela Slovenske judo šole  

 Uvrščanje judoistov tekmovalcev Slovenije med 8 najboljših na EYOF, EP, SP v kadetskih in mladinskih 

starostnih kategorijah. 

 Ohraniti število kategorizacij perspektivnega, mladinskega ter državnega razreda do 21 let – kot je 

bilo v 2019. 

 Posledično ohraniti število vrhunskih tekmovalcev (kategorizacija OKS - OR, SR, MR) in razširiti 

programe vrhunskega športa na večje število klubov oz. centrov.  

 Licencirati še 2 regijska ali medobčinska centra do leta 2024. 

 Izboljšati ali začeti sodelovanje NPŠŠ centrov s šolami oz. s športnimi oddelki v šolah. 

 

Vsak aktivni NPŠŠ center mora izdelati okvirni 4-letni program organiziranosti in delovanja, v skladu s 

strategijo in strateškimi cilji slovenske judo šole, z zahtevami Nacionalnega programa športa RS, 

veljavnega zakona o športu, spremembami Pravilnika o sofinanciranju LPŠ Ur. list, št. 68/2019, posledično 

pa zadostiti priporočilom in eksplicitnim navodilom Ministrstva za izobraževanje, šolstvo in šport RS. Pri 

izdelavi programa je treba upoštevati specifiko v svojem prostoru in obstoječe pogoje za vadbo. Po 

zaključku vsake tekmovalne sezone center NPŠŠ pripravi vsebinsko poročilo, s stopnjo realizacije 

zastavljenih merljivih ciljev. Prav tako predloži podrobno razdelan program za naslednjo tekmovalno 

sezono.  



 
 

6 Srednjeročna strategija Slovenske judo šole 2020 - 2028 

2. Opis stanja Slovenske judo šole  

2.1. Število strokovnih delavcev z ustrezno izobrazbo in strokovno usposobljenostjo 

Shema 1: število strokovnih delavcev/trenerjev  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Število športnikov v evidenci registriranih in kategoriziranih  športnikov  

Shema 2: število registriranih športnikov po starostnih kategorijah do 21let (kriteriji OKS) 
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Shema 3: število kategoriziranih športnikov po starostnih kategorijah do 21let (kriteriji OKS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Sodelovanje s športnimi oddelki v gimnazijah  

Tekmovalec, ki je uspešen v šoli, bo tak oziroma še bolj motiviran v športu. Neuspehi v šoli lahko porušijo 

športnikovo motivacijo za doseganje dobrih športnih rezultatov, ali pa mu celo onemogočijo nadaljnjo 

športno kariero. Zato je potrebno čim bolje usklajevati šolski in športni proces. V večini okolji, kjer izvajamo 

programe dobro sodelujemo predvsem z gimnazijami, ki ponujajo delo v športnih razredih. Težje je 

sodelovanje s poklicnimi šolami. Vključitev v športni razred lahko zelo olajša šolanje perspektivnim 

športnikom.  

3. Način vodenja in koordiniranja Slovenske judo šole 

Panožni športni centri (sistem licenciranja športnih centrov je trenutno v fazi prenove z načrtom zaključka 

do poletja 2020) so: 

- Nacionalni judo center - Celje 

- Regijski judo center  - Ljubljana 

- Regijski judo center  - Slovenj Gradec 

- Regijski judo center  - Slovenska Bistrica 

- Regijski judo center -  Ljutomer 

- Medobčinski judo center  - Maribor 

 

 

 

 

 

ŠTEVILO KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV

mladinski razred - 127

državni razred - 17

perspektivni razred - 25

mednarodni razred - 2
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Shema 4: panožni športni centri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Organizacijska shema Slovenske judo šole  

4.1. Opis organiziranosti programa Slovenske judo šole    

Trenerji v projektu NPŠŠ so organizirani znotraj programa Slovenske judo šole v nacionalnem in regijskih 

centrih. Sledenje programa NPŠŠ vodi in koordinira kordinator NPŠŠ, ki je odgovoren IO JZS. Sofinancirani 

strokovni delavci NPŠŠ na državni ravni so zaposleni v  NPŠZ. Izvajalci programa so nacionalni center, 

regijski centri, medobčinski centri in s strani IO JZS potrjena večja društva/klubi. 
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Shema 5: Organiziranost programa Slovenske Judo šole nacionalni nivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shema 6: Organiziranost programa Slovenske judo šole regijski nivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Smernice razvoja programa in glavne prioritete slovenske judo šole (kadrovske, 

vsebinske) 

Glavna naloga trenerjev je izvajanje neposrednega vzgojno izobraževalnega dela s tekmovalci. Trener 

mora praviloma tedensko opraviti  20 ur pedagoškega dela. Od tega mora biti 80 % ur neposrednega dela 

s tekmovalci usmerjenimi v kakovostni in vrhunski šport.  

 

Naloge (so)financiranih zaposlenih v projektu, poleg neposrednega vzgojno izobraževalnega dela so:  

 Trenerji morajo na nivoju centra-regije (kjer delujejo v enem ali več klubih v regiji) zagotoviti 

sistem dela, ki omogoča kvalitetno delo z mladimi, perspektivnimi tekmovalci, v okviru katerega 

je potrebno: 

- izdelati in uresničti štiriletni program dela z merljivimi kriteriji po navodilih MIZŠ  

- izdelati mesečna in letna poročil po kriterijih JZS/MIZŠ in redno poročati o  delu 

 

IO JZS

RŠC RŠC RŠC RŠC

MŠC

NŠC
KOORDINATOR 

NPŠŠ

RŠC

OJŠŠ J. KLUB J. KLUB
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Strokovni delavci – (so)financirani nacionalni trenerji morajo v okvirju zadolžitev sodelovati pri:  

 Udeležbi športnikov na domačih in tujih tekmovanjih. 

 Udeležbi športnikov na domačih in tujih pripravah. 

 

Strokovni delavec mora dosledno izpolnjevati vsa določila Pogodbe o (so)financiranju plač strokovnim 

delavcem v programih NPŠŠ. 

 

Vsebinske prioritete so:  

 Kvalitetna selekcija tekmovalcev iz programa Prostočasne športne vzgoje. 

 Postopno širjenje programa juda v regije, kjer še nimamo rednih programov vadbe preko uvajanja 

programov Prostočasne športne vzgoje in kasneje programov tekmovalnega športa mladih.  

 Povečanje števila tekmovalcev v programih tekmovalnega športa. 

 Izdelava podrobnega nacionalnega programa dela z mladimi tekmovalci. 

 

Kadrovske usmeritve:  

 Ohranjanje delovnih mest za vse, ki so sedaj zaposleni v projektu (ob nadaljnjem kvalitetnem delu 

zaposlenih). 

 Ustvarjanje novih delovnih mest v okoljih, kjer se bo zaradi širitve programa pokazala potreba po 

novih zaposlitvah.  

 

Pomembna je tudi povezava s projektom Občinskih panožnih športnih šol (OPŠŠ), kjer ti projekti že 

delujejo. Delovanje programa Občinskih panožnih športnih šol je usklajeno s programom Nacionalnih 

panožnih športnih šol.  

Kjer se projekt OPŠŠ že izvaja so naloge razdeljene:  

a. Selekcija tekmovalcev iz programa Prostočasne športne vzgoje. 

b. Zagotavljanje programa dela, ki omogoča kvaliteten in vsestranski razvoj mladih 

športnikov. 

c. Pripravi tekmovalcev za tekmovanja na nacionalnem nivoju. 

d. Prioriteta je delo s tekmovalci na 1. stopnji selekcije v starosti od 9 do 15 let. 

 

Nacionalne panožne športne šole so namenjene:  

a. Selekciji tekmovalcev iz programa OPŠŠ.  

b. Izgradnji osnove za tekmovalno kariero vrhunskega športnika. 

c. Pripravi za tekmovanja na mednarodnem nivoju. 

d. Delo s tekmovalci usmerjenimi v kakovostni in vrhunski šport. 

 

V regijah, kjer ni zaposlenih v programu NPŠŠ je smiselno, da zaposleni v OPŠŠ opravljajo tudi naloge 

opredeljene v programu NPŠŠ, če imajo za to ustrezne pogoje.  
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4.3. Geografska razširjenost juda v Sloveniji  

JZS pri določanju prioritete širitve, podpori in vzdrževanja aktivnih centrov NPŠŠ teži k enakomerni 

geografski pokritosti Slovenije, upoštevajoč kriterije:  

 Število judoistov v regiji. 

 Število tekmovalcev v programih ŠV usmerjene v kakovostni in vrhunski šport. 

 Število klubov v regiji. 

 Ustrezni pogoji za šolanje v osnovnem in srednjem šolstvu. 

 Pogoji za kakovostno delo z mladimi športniki – ustrezni prostorski, materialni in finančni pogoji 

za delo, strokovni kadri. 

 Dosežene tekmovalne rezultate po merilih za sofinanciranje NPŠŠ. 

 

4.4. Povezanost z lokalnim okoljem in šolskim sistemom 

4.4.1 Prostočasni programi športne vzgoje 

Posamezni programi potekajo v različnih lokalnih okoljih in tako se način povezovanja z lokalnim okoljem 

razlikuje od programa do programa. Skupno vsem programom pa je kvalitetno povezovanje z osnovnimi 

šolami v okolici. Izvajalci se s šolami povezujejo na različne načine in sicer:  

 Izvajanje prostočasne športne vzgoje v šolskih telovadnicah po pouku (mala šola juda). 

 Izvajanje interesne športne vzgoje v sodelovanju s šolo pred ali po pouku. 

 Organizacija športnih dni, ki vključujejo judo vsebine (šola padanja, borilne igre). 

 Predstavitve juda na šolah v okviru pouka športne vzgoje – kot izbirne vsebine pri pouku športne 

vzgoje. 

 

4.4.2 Sodelovanje z osnovnimi in srednjimi šolami v programu ŠV usmerjene v KŠ in VŠ  

Za vse tekmovalce vključene v program ŠV usmerjene v KŠ in VŠ je izredno pomembno dobro sodelovanje 

trenerjev s šolami. Še posebej pomembno je sodelovanje s srednjimi šolami, saj je to obdobje izredno 

pomembno za nadaljnjo športno in kasneje poklicno kariero po koncu športne poti. Tekmovalec, ki je 

uspešen v šoli, bo dosegal vrhunske rezultate tudi v športu. Neuspehi v šoli lahko porušijo športnikovo 

motivacijo za doseganje dobrih športnih rezultatov, ali pa mu celo onemogočijo nadaljnjo športno kariero. 

Zato je potrebno čim bolje uskladitii šolski in športni proces. V večini okolij, kjer izvajamo programe dobro 

sodelujemo predvsem z gimnazijami, ki ponujajo delo v športnih razredih. Težje je sodelovanje s poklicnimi 

šolami, ker te redkeje ponujajo programe v športnih razredih. Vključitev v športni razred lahko zelo olajša 

šolanje perspektivnim športnikom.  

 

Najpomembnejši načini prilagojenega pouka so:   

 Vsako ustno preverjanje je napovedano,  

 profesorji, ki jih učijo imajo z njimi tudi individualne ure,  

 pouk imajo samo v dopoldanskem času,  

 imajo več ur športne vzgoje,  

 lahko izvajajo treninge med poukom športne vzgoje ali zunaj šole v tem času,  
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 poleg razrednika delata z njimi še pedagoški (vzgojno in učno področje) in športni (športno 

področje) koordinator, 

 časovna prilagajanja preverjanj znanja, 

 prilagajanje terminov ocenjevanj športnim dogodkom dijakov športnikov,  

 možnost treninga med poukom, 

 sodelovanje na pripravah in tekmovanjih v času pouka. 

 

Način sodelovanja s srednjimi šolami mora bit opredeljen v individualnih programih.  

 

5. Kriteriji za vključitev športnikov v judo šolo  

5.1.1 Kriteriji za selekcijo - regijski nivo:  

1. stopnja selekcije (usmerjevalni šport): 

- Nivo motoričnih sposobnosti, 

- nivo tehnično taktičnega znanja, 

- interes in motivacija za treninge in tekmovanja, 

- selekcijo izvajajo trenerji v klubih in trenerji zaposleni v programih OPŠŠ. 

2. stopnja selekcije (perspektivna selekcija): 

- Nivo motoričnih sposobnosti, 

- nivo tehnično taktičnega znanja, 

- tekmovalni rezultati, 

- interes in motivacija za treninge in tekmovanja, 

- selekcijo izvajajo trenerji v klubih in trenerji zaposleni v programi OPŠŠ in NPŠŠ. 

5.1.2 Kriteriji za selekcijo - nacionalni nivo: 

3. stopnja selekcije (reprezentanca Slovenije) – selekcija v reprezentanco: 

- doseganje kriterijev postavljenih s strani selektorja (tekmovalni rezultati + ostale postavljene 

zahteve – pravilnik o delu reprezentanc JZS). 

 Tekmovalci na 3. stopnji selekcije so stari 15 let ali več. 

 Treningi potekajo vsaj:  

o U18 6 - 8x tedensko ali več, 90 – 120 min, 48 tednov. 

o U21  8 - 10x tedensko ali več, 90 – 120 min, 48 tednov. 

 Tekmovalci sledijo reprezentančnemu programu in sodelujejo na mednarodnih borbenih 

pripravah. 

 Kriteriji za selekcijo so izpolnjene norme za nastop v slovenski reprezentanci. 
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Shema 7: Shema programov Judo zveze Slovenije, vezanih na tekmovalni šport 

Do 10 let

CICIBANI

Do 12 let

MLAJŠI DEČKI

Do 14 let

STAREJŠI 

DEČKI

Do 16 let

MLAJŠI KADETI

Do 18 let

KADETI

Do 21 let

MLADINCI

Nad 21 let

ČLANI

Do 7 let

JUDO VRTEC
PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA

Predšolski otroci

PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA

Osnovnošolski otroci

PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA

Osnovnošolski otroci

TEKMOVALNI ŠPORT MLADIH

1. stopnja selekcije

PROSTOČASNA 

ŠPORTNA VZGOJA

Osnovnošolski otroci

TEKMOVALNI ŠPORT MLADIH 

1. stopnja selekcije

PROST. 

ŠP. 

VZGOJA

TEKMOVALNI ŠPORT MLADIH

2. stopnja selkcije

TEKMOVALNI 

ŠPORT MLADIH 

1. stopnja 

selekcije

ŠP. 

REKREACIJA

REPREZENTANCE

3. stopnja selekcije

REPREZENTANCE

3. stopnja selekcije

TEKMOVALNI ŠPORT MLADIH

2. stopnja selekcije
ŠPORTNA TEKREACIJA

VRHUNSKI ŠPORT
TEKMOVALNI IN KAKOVOSTNI 

ŠPORT
ŠPORTNA REKREACIJA

TEKMOVALNI ŠPORT MLADIH

1. stopnja selekcije
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6. Zagotavljanje materialnih, finančnih in organizacijskih pogojev za izvajanje projekta 

Večino finančnih sredstev za izpeljavo posameznih programov morajo zagotoviti izvajalci programov. Kako 

NPŠC/klubi pridobivajo sredstva je odvisno od njihovih lokalnih okolij: 

 način delitve javnih sredstev 

 možnosti za pridobivanje sponzorjev 

 prispevka staršev 

Razlike med posameznimi programi so tu izredno velike in jih je nemogoče poenotiti zaradi različnih 

razmer v posameznih regijah.  

Judo zveza Slovenije prispeva del sredstev za izvedbo programa in sicer:  

 Prispeva sredstva za izvedbo programov na regionalnem in nacionalnem nivoju: 

o Sofinanciranje mednarodnega programa tekmovanj in priprav na nacionalnem nivoju za 

starostne skupine KAD in ML. 

o Sofinanciranje nacionalnega programa priprav v Sloveniji za starostne kategorije KAD in 

ML.  

 

 Višina sredstev je vsakoletno opredeljena v finančnem načrtu JZS, ki ga sprejme Izvršilni odbor JZS 

Organizacijske, materialne in prostorske pogoje za izvedbo programa morajo zagotoviti JZS/NPŠC/klubi 

izvajalci. Način, kako jih bodo zagotavljali mora biti opredeljen v individualnih programih izvajalcev. 

Ustrezni pogoji za delo so predpogoj za potrditev kandidatur trenerjev in 4-letnih programov NPŠŠ. 

Judo zveza Slovenije pri tem pomaga tako, da izvajalcem pomaga pri prijavljanju na različne razpise za 

pridobivanje sredstev za izgradnjo in obnovo objektov in nakup opreme. Prav tako imajo izvajalci 

programov prednost pri razdeljevanju sredstev ali opreme, ki jih Judo zveza Slovenije pridobi preko razpisa 

FŠO in MŠŠ oz. različnih drugih razpisov za sredstva EJU.  

7. Sistem vključenosti v nacionalni program ugotavljanja ravni treniranosti 

Iz nacionalnega programa za šport je za Projekt Slovenska Judo šola pomembno predvsem:  

 ugotavljanje ravni treniranosti športnikov in spremljanje njihovega razvoja,  

 razvijanje sistema priprave športnikov in svetovanje pri načrtovanju in izvedbi treninga, 

 razvijanje sodobnih metod treninga in novih merilnih postopkov, 

 prenos strokovnih informacij in znanstvenih dognanj v športno prakso. 

 sistem poročanja o delu, rezultatih, doseganju ciljev in napredku (merljivi cilji, sledljivost). 
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8. Sistem ocenjevanja in spremljanja dela strokovno izobraženih delavcev, ki izvajajo program 

NPŠŠ  

8.1. Način poročanja o delu 

Mesečno in letno mora strokovni delavec oddati poročilo o delu koordinatorju NPŠŠ.  

Koordinator NPŠŠ na osnovi poročil izdela skupno letno poročilo in ga posreduje IO JZS. 

IO JZS, lahko zahteva med letom izredna ali dodatna poročila/pojasnila, če se jim to zdi to potrebno. 

Voditi je treba evidenco športnikov (poročilo o treningih – kje in koliko, rezultatih na tekmah,..) 

8.2. Ocena dela 

Oceno dela izdela koordinator NPŠŠ na koncu štiriletnega obdobja (merila pravilnika 68/2019 za kvote) 

Ocena dela je sestavljena iz:  

 Ocene tekmovalnih rezultatov in števila kategorizacij. 

 Števila tekmovalcev v programu NPŠŠ, ki se redno udeležujejo tekmovanj. 

 Sodelovanja centra/trenerja NPŠŠ v tekmovalnih in drugih strokovnih aktivnostih NPŠŠ/ JZS. 

 

Izvajalec mora dosledno izpolnjevati določila Pogodbe o (so)financiranju plač strokovnim delavcem v 

programih NPŠŠ (Ur.list 68/2019, navodila MIZŠ, strategija NPŠŠ). 

Izvajalec/ center NPŠŠ/trener mora redno oddajati mesečna, letna in zaključno štiriletno poročilo o 

opravljenem delu, ki mora biti specificirano glede opravljenih ur v telovadnici, na pripravah in 

tekmovanjih. Poleg tega je potrebno tudi redno obveščati o tekmovalcih v programu in njihovih 

tekmovalnih rezultatih, na letnem nivoju; gre za sledljivost. 

 

8.2.1 Merila za zaposlitev sofinanciranih trenerjev v programih NPŠŠ 

Merila uporabljena za izbor strokovnih delavcev NPŠŠ določa sklep o določitvi števila strokovno 

izobraženih delavcev v programu NPŠŠ  za posamezno športno panogo št. 6711-3/2019/47 za obdobje 

2020-2024. Izračun števila kvot za posamezno športno panogo je bil opravljen na podlagi Priloge 2 

Pravilnika o sofinanciranju 68/2019. 

Merila odobrenih kvot za zaposlitev temeljijo na doseženih tekmovalnih rezultatih. Predpogoj za 

kandidaturo je udeležba in uspeh panoge na največjih tekmovanjih (OI, SP). Od izbranih za sofinanciranje 

je 65 % vredna kategorizacija PR, MLR ter DR do 21 let – konkurenčnost. Nadaljnih 20 % je rezervirano za 

olimpijski, svetovni in mednarodni razred – uspešnost panoge. Samo 15 % pa je za razširjenost panoge – 

število športnikov v programu do 21 let. Nacionalni trenerji, ki jih sofinancira država morajo biti kvaliteta 

glede referenc, da lahko dosežejo zahtevano. 

Na podlagi prejetih podatkov ministrstva in izračuna po teh merilih se določi prioritetni vrstni red 

strokovnih delavcev, ki izpolnjujejo merila  JZS za zaposlitev, kot nacionalni trenerji. Vse to se izvede skupaj 

s soglasjem in zavezo centra NPŠC, s katerim kandidirajo za štiriletno zaposlitev. Ob tem se upošteva 

strateške cilje pri iskanju najbolj optimalne rešitve za enakomerno porazdelitev kvalitetnih strokovnjakov 

po centrih v SLO.   
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Merila za ustreznost strokovnih delavcev, ki kandidirajo na razpis za zaposlitev v NPŠŠ so določena ob 

upoštevanju zahtev strategije Slovenske judo šole, zahtev veljavnega Zakona o športu in pravilnika o 

spremembah sofinanciranja NPŠŠ -  Ur. list 68/2019, členi 26-30 in Priloga 2 ter priporočil, zahtev in navodil 

Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport MIZŠ in so priloga strategije slovenske judo športne šole 

2020-2028.   

IO JZS potrdi Strategijo JZS na področju NPŠŠ, štiriletni program organiziranosti in delovanja NPŠŠ in merila 

za izbor strokovno izobraženih delavcev ter s strani strokovnega direktorja predlagan izbor kandidatov, ki 

se prijavijo na razpis.  

Na razpisu potrjeni nacionalni trenerji, skupaj s svojimi centri, izdelajo 4-letne programe organiziranosti 

in delovanja NPŠC, v skladu z navodili MIZŠ.  Pri tem upoštevajo specifiko okolja, obstoječe resurse in 

pogoje v centru.  

 

 

 




