
 

 

  

 

ZAPISNIK KORESPONDENČNE SEJE IO KZS 

 
 
Korespondenčna seja je potekala od ponedeljka, 20.1.2020 do torka, 21.1.2020, do 10.00 
ure. 
 
Na seji so sodelovali: Matej Erjavec, Gregor Griljc, Igo Gruden, Damijan Korošec, Jernej 
Močnik, Sergej Ravnikar, Kristijan Novak, Borut Kop, Gašper Kromar, Rado Trifunović, Urban 
Žnidaršič, Anže Kalan, Sandra Kos. 
 
Dnevni red: 
 
Točka 1: Glasovanje o dokumentu “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« 
 
Predlog sklepa: Izvršni odbor KZS sprejme oziroma potrdi predlagana »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«.  
 

ZA sklep je glasovalo 11 članov, 2 člana nista glasovala. 
 

Točka 2: Glasovanje o sestavi komisije za vrednotenje posameznih kandidatov, ki se 
bodo prijavili na razpis KZS 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. 
 
Predlog sklepa: Izvršni odbor KZS sprejme predlagano komisijo v sestavi: Radovan 
Trifunović, Maja Repež in Aleš Križnar. 
 

ZA sklep je glasovalo 11 članov, 2 člana nista glasovala. 
 
 
 



 

 

Obrazložitev: 

Kot je zapisano v dokumentu pod TOČKO 1, bo Košarkarska zveza Slovenije preko programa 

NPŠŠ 2020-2024 razpisala razpis za 16 trenerjev, in sicer v naslednjih sklopih: 

1. Športna panoga košarka za 13 trenerjev: 

- sklop 1: razpis za 7 košarkarskih trenerjev, 

- sklop 2: razpis za 6 trenerjev za telesno pripravo v košarki, 

 

2. Športna panoga košarka 3x3 za 3 trenerje: 

- sklop 1: razpis za 2 trenerja košarke 3x3, 

- sklop 2: razpis za 1 trenerja za telesno pripravo v košarki 3x3… 
 
 
 
Ljubljana, 21.1.2020 
Zapisnik zapisala: Maja Repež 




