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Ljubljana,  14.11.2014 

 

 

VSEM KLUBOM ČLANOM KZS 
 

 

Zadeva:  Razpis za trenerja moške članske  reprezentance Slovenije 
 

 

V skladu s sklepom predsedstva Kegljaške zveze Slovenije (v nadaljevanju: KZS) z dne 

5.11.2014 objavljamo ponovljeni  razpis za trenerja moške  kegljaške  reprezentance  

Slovenije: 

 

 

1. Razpisuje se naslednja mesta trenerjev: 
 

1.1. Trener moške članske ekipe  

       

2. Prijavijo se lahko kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 
 

2.1.  imajo strokovni naziv TRENER KEGLJANJA 
2.2.  imajo potrjeno licenco za leto 2014 (udeležba na licenčnem seminarju za strokovne 

delavce v kegljanju v decembru 2013) 
2.3.  so državljani RS in imajo stalno bivališče v Sloveniji  
2.4.  aktivno znanje slovenskega jezika in pasivno znanje tujega jezika (angleško ali    

nemško) 

 

Prijavi je treba priložiti dokazilo o strokovni usposobljenosti (kopija diplome). 

 

3. V prijavi je treba navesti naslednje podatke: 
 

a.  trenersko mesto, za katerega se prijavlja 

b.  osebni podatki: 

ime in priimek 

naslov bivanja  

datum in kraj rojstva 

telefon (doma, služba, GSM) 

elektronski naslov 

c. članstvo v kegljaškem klubu (naziv kluba in funkcija v klubu) 

d. kratek opis referenc (koliko časa ter katere ekipe in tekmovalce je kandidat treniral v 

klubu ter vodenje reprezentančnih ekip, dosedanji trenerski uspehi v klubu in 

reprezentanci) 

 

4. Druge priloge 
K prijavi je treba priložiti predlog programa dela z ustrezno reprezentančno ekipo: 

– člani-ce za ekipno SP 2015 in posamično SP 2016 



5. Rok in način oddaje prijave 
Prijave je treba poslati s priporočeno pošto na naslov Kegljaška zveza Slovenije, Celovška 

25, 1000 Ljubljana do 25. Novembra  2014. 

 
6. Izbor in mandat trenerja 

Trenerja bo imenovalo predsedstvo KZS. 

Trener bo opravljal svojo funkcijo neprofesionalno, v obliki honorarnega dela in v roku, 

ki ga določi predsedstvo KZS. 

 
7. Drugo 

Obveznosti in pravice trenerjev so opredeljene v Pravilniku o obveznostih, pravicah in 

plačilu trenerjev slovenskih kegljaških reprezentanc oziroma izhajajo iz drugih sprejetih 

pravilnikov in sklepov organov KZS ter sklenjenih medsebojnih dogovorov. 

 

 

 

Milan Kurelič 

Predsednik  

  


