
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 

 

Košarkarska zveza Slovenije preko programa NPŠŠ 2020-2024 razpisuje razpis za 1 
trenerja v športni panogi košarka, za področje telesne priprave v košarki in sicer za 
obdobje od 01. 10. 2021 do 29. 02. 2024.  

 

OSNOVNI POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI KANDIDATI:  

- kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki jih opredeljuje 48. člen Zakona o športu, ki 
se nanaša na strokovno izobraženost trenerskega kadra; 

- kandidati morajo biti vpisani v razvid strokovno izobraženih in strokovno 
usposobljenih delavcev v športu (v nadaljevanju: razvid) oziroma morajo imeti ob 
prijavi na razpis že vloženo vlogo za vpis v razvid strokovnih delavcev v športu; 

- kandidati morajo izpolnjevati tudi pogoj, da so uspešno končali 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).  

 

 



MERILA 

ZA IZBOR STROKOVNEGA KADRA KZS V OKVIRU PROJEKTA NPŠŠ 2020-2024, 
ZA ŠPORTNO PANOGO KOŠARKA, TRENER ZA TELESNO PRIPRAVO V KOŠARKI 

 

1. MERILO DOSEDANJE VKLJUČENOSTI V PROGRAM NPŠŠ 

Merilo vključenosti strokovnega delavca v vlogi sofinanciranega trenerja v programu 
NPŠŠ pod okriljem KZS v obdobju 2012 – 2020 se vrednoti glede na spodnje alineje: 

• strokovni delavec je izvajal program NPŠŠ na področju telesne priprave 
katerega nosilec in izvajalec je bila KZS v celotnem obdobju 2012 – 2020 (50 
T); 

• strokovni delavec je izvajal program NPŠŠ na področju telesne priprave 
katerega nosilec in izvajalec je bila KZS vsaj v obdobju dveh let znotraj 
obdobja 2012 – 2020 ne pa v celotnem obdobju 2012 – 2020 (40 T); 

• strokovni delavec je izvajal program NPŠŠ na področju telesne priprave 
katerega nosilec, ne pa tudi izvajalec je bila KZS v celotnem obdobju 2012 – 
2020 (30 T); 

• strokovni delavec je izvajal program NPŠŠ na področju telesne priprave 
katerega nosilec, ne pa tudi izvajalec je bila KZS znotraj obdobja 2012 – 
2020 ne pa v celotnem obdobju 2012 – 2020 (20 T); 

Opomba: Upošteva se samo najvišje točkovanje. Pri vrednotenju se upošteva 
zgolj dokazilo oziroma potrdilo o vključenosti strokovnega delavca v vlogi 
sofinanciranega trenerja v programu NPŠŠ pod okriljem KZS izdano s strani KZS.  

 

2. MERILO TRENERSKIH IZKUŠENJ V REPREZENTANČNIH PROGRAMIH 
KZS  

Trenerske izkušnje v vlogi glavnega trenerja za telesno pripravo - reprezentančni 
nivo v obdobju 2016 – 2021 se vrednoti glede na spodnjo tabelo: 

REPREZENTANCA GLAVNI TRENER ZA TELESNO PRIPRAVO 

ČLANSKA 4 

ČLANSKA B 2 

U20 2 

U18 1 

U16 1 

 

Opomba: Točke prejmejo zgolj kandidati, ki kandidirajo za trenerja za telesno 
pripravo. Pri vrednotenju se upošteva zgolj dokazilo oziroma potrdilo o delovanju 
strokovnega delavca v reprezentančnih programih v vlogi glavnega trenerja za 
telesno pripravo izdano s strani KZS.   

 



3. MERILO SODELOVANJA PRI IZVEDBI MERITEV/TESTIRANJ 

Sodelovanje strokovnega delavca pri izvedbi meritev telesnih značilnosti in gibalnih 
sposobnosti reprezentančnih kandidatov v obdobju 2018 – 2021, pri čemer za 
sodelovanje na posameznih meritvah kandidat prejme 1 točko, vendar  skupno ne 
več kot 10 točk.  

Opomba: Točke prejmejo zgolj kandidati, ki kandidirajo za trenerja za telesno 
pripravo. Pri vrednotenju se upošteva zgolj dokazilo oziroma potrdilo o 
sodelovanju strokovnega delavca pri izvedbi meritev telesnih značilnosti in 
gibalnih sposobnosti izdano s strani KZS. Sodelovanje se prizna v kolikor je trener 
izvajal meritve ali vodil organizacijo meritev na terenu.   

 

 


