
 

 

Ljubljana, 17. 09. 2021 
 
Zadeva: Nacionalne panožne športne šole 
 
Spoštovani,  
 
Obveščamo vas, da je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije dne 
10. 1. 2020 objavilo Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje plač strokovnih delavcev 
v programih nacionalnih panožnih športnih šol za štiriletno obdobje 2020 – 2024:   
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izbor-izvajalcev-in-sofinanciranje-
plac-strokovnih-delavcev-v-programih-nacionalnih-panoznih-sportnih-sol-za-stiriletno-
obdobje-2020-2024/  
 
V skladu z razpisom je Izvršni odbor KZS na korespondenčni seji, dne 20. 1. 2020 sprejel Merila 
za izbor strokovno izobraženih delavcev, ki bodo v okviru projekta Nacionalnih panožnih 
športnih šol (v nadaljevanju NPŠŠ) 2020 – 2024 (obdobje 01. 03. 2020 - 29. 02. 2024) izvajali 
program katerega nosilec in izvajalec je Košarkarska zveza Slovenije.  
 
Z dnem 17. 09. 2021 Košarkarska zveza Slovenije objavlja javni razpis za 1 trenerja v športni 
panogi košarka, za področje telesne priprave v košarki in sicer za obdobje 01. 10. 2021 do 29. 
02. 2024.   
 
Strokovni delavci, ki želijo biti vključeni v izbor oziroma razvrstitev in s tem v sofinanciranje s 
strani MIZŠ morajo izpolnjevati pogoje, ki jih opredeljuje 48. člen Zakona o športu, ki se 
nanaša na strokovno izobraženost strokovnega kadra. 
 
Kandidati oddajo vlogo na razpis s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno v tajništvu KZS v 
času uradnih ur (vsak delavnik med 8. in 16. uro) na naslovu: Košarkarska zveza Slovenije, 
Leskoškova cesta 12, 1000 Ljubljana.  Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je vloga 
prispela na KZS do vključno dne 22. 09. 2021 do 15. ure. Komisija bo obravnavala zgolj popolne 
vloge, ki bodo pravočasno prispele na naslov KZS.  
 
Kandidate bomo o uspešnosti njihove prijave pisno obvestili.  
 
S spoštovanjem, 
 
                                                                                                         Košarkarska zveza Slovenije 
                                                                                       Radoslav Nesterović, Generalni sekretar KZS 
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Priloga: 

• Merila za izbor strokovno izobraženih delavcev, ki bodo v okviru projekta Nacionalnih 
panožnih športnih šol (v nadaljevanju NPŠŠ) 2020 – 2024 (obdobje 01. 03. 2020 – 29. 
02. 2024) izvajali program katerega nosilec in izvajalec je Košarkarska zveza.  

NAVODILA ZA PRIJAVO NA RAZPIS: 
 
Kandidati morajo k vlogi za razpis obvezno priložiti naslednje dokumente: 

• izpolnjen osnovni obrazec, 

• kopijo diplome o izobrazbi iz katere je razvidno, da kandidat izpolnjuje pogoje, ki jih 
opredeljuje 48. člen Zakona o športu, ki se nanaša na strokovno izobraženost 
trenerskega kadra, 

• kopijo dokazila iz katerega je razvidno da je kandidat vpisan v razvid strokovno 
izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu oziroma vsaj kopijo dokazila 
iz katerega je razvidno, da je že vložil vlogo za vpis v razvid strokovnih delavcev v 
športu (zadostuje tudi kopija maila s povratnico MIZŠ v zvezi z oddajo vloge), 

• kopijo diplome o izobrazbi iz katere je razvidno, da je kandidat uspešno zaključil enega 
izmed spodnjih dveh študijskih programov: 
 
➢ Univerzitetni študijski program prve stopnje Kineziologija in s tem pridobil naziv 

diplomant kineziologije (UN) dipl. kin. (bolonjski študijski program),  
ALI 

➢ Univerzitetni študijski program Športna vzgoja in s tem pridobil naziv profesor 
športne vzgoje (UNI) (stari študijski program). 
 

Poleg zgornjih dokumentov lahko kandidati k vlogi za razpis priložijo tudi ostala 
dokazila/potrdila izdana s strani KZS s katerimi dokazujejo sodelovanje s KZS v preteklih 
obdobjih v različnih programih (NPŠŠ, reprezentance, meritve/testiranja,…) in na podlagi 
katerih bodo ustrezno vrednoteni (glej merila).    
  
Na podlagi meril bo komisija ustrezno vrednotila pravočasno prispele prijave in pripravila 
prednostno listo kandidatov za zaposlitev v NPŠŠ na področju telesne priprave v košarki. 
Kandidate se razvrsti na podlagi skupnega seštevka točk posameznega kandidata v skladu z 
merili. Kandidate se razvrsti na podlagi večjega števila doseženih točk proti manjšemu številu 
doseženih točk. V primeru enakega števila doseženih točk za uvrstitev na prednostni listi ima 
prednost kandidat, katerega vloga je prva prispela na KZS.  
 
 
 


