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Športna zveza M. Sobota 

Mladinska ul. 3 

9000 Murska Sobota 

 

Datum: 28. 12. 2015 

 

Zoran Kos 

Lendavska ul. 17a 

9000 Murska Sobota 

Tel.: 031 384 579 

e-Mail: zorankos7@gmail.com  

 

Zoran KOS kandidat za predsednika športne zveze v mandatnem obdobju 2016-2020 

 

Spoštovani! 

Menim, da sem sposoben, odgovorno in pošteno voditi Športno zvezo Murska Sobota, saj sem si v 

profesionalnem in športnem delovanju pridobil mnoga znanja in izkušnje. Odlikujejo me: odločnost, 

zanesljivost, strokovnost, organizacijske sposobnosti, vztrajnost, komunikacijske sposobnosti, sposobnost 

timskega dela… 

Po tehtnem premisleku sem se odločil za kandidaturo v kateri se predstavljam. 

Rojen sem 2. 12. 1972 v M. Soboti, sin Antona Tončka Kosa in Jožice Kos, živim na Lendavski 17a v Murski 

Soboti. Osnovno šolo sem obiskoval v M. Soboti na OŠ 1,  srednje šolanje pa sem nadaljeval na Gimnaziji 

M. Sobota, visokošolsko šolanje sem nadaljeval na Fakulteti za šport v Ljubljani, kjer sem diplomiral in si 

pridobil naziv profesor športne vzgoje. Z delom sem začel na DOŠ Prosenjakovci in OŠ Fokovci, sedaj pa 

delam na OŠ Beltinci kot učitelj športa. 

S športom sem se seznanil že zelo zgodaj v družini, saj mi je oče bil vzor, mentor in motivator. Aktivno sem 

z obiskom treningov juda začel septembra 1980 leta, a sem v začetku slabe štiri leta treniral tudi nogomet. V 

športni karieri sem dosegel nekaj vidnih uspehov, športno pot pa sem nadaljeval kot trener juda in selektor 

goalball (igra z zvenečo žogo za slepe in slabovidne) reprezentance s katero sem se udeležil Paraolimpijskih 

iger leta 2004 v Atenah. Udeleževali in dosegali smo vidne uspehe na evropskih in svetovnih prvenstvih, ter 

ostalih mednarodnih turnirjih. S tem delom sem zaključil 2007 leta potem pa sem se aktivno vključil v delo 

kot trener juda v JK M. Sobota. Sedaj sem predsednik JK Štorkljice M. Sobota, ki smo ga z ekipo  ustanovili 

septembra 2014 leta in trenutno šteje 89 aktivnih članov. Na to sem še posebej ponosen, saj smo začeli iz nič. 
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V moji profesionalni karieri učitelja opravljam naslednje naloge-poslanstva: poučujem pri urah športa, vodim 

in organiziram plavalne tečaje, vodim in organiziram letne šole v naravi, vodim in organiziram zimske šole 

v naravi, bil sem organizator prireditve Veter v laseh v občini M. Toplice, tri krat sem bil organizator 

prireditve Mini olimpijada v občini M. Toplice (sodelujočih 300-400 otrok), organiziram in vodim različne 

tabore za mlade, naj omenim tudi podjetje Saubermacher&Komunala, kjer sem vodja tabora za otroke 

zaposlenih, že peto leto zapored vodim in organiziram prireditev Šport špas v občini Beltinci (prisotnih 

zmeraj več kot 500 udeležencev), predhodno pa sem to organiziral v občini M. Toplice. 

Delo me je privedlo do registracije podjetja, kjer sem direktor in opravljam svetovanja in učenja različnih 

veščin na področju športa. Tako, da sem postal tudi podjetnik in to dejavnost nemoteno opravljam od 14. 4. 

2005. 

Tudi izobraževanje je eno izmed mojih stalnic, ki se ga z veseljem udeležim, saj si izpopolnjujem in ohranjam 

znanje. Bil sem vodja in mentor v izobraževanjih pod okriljem Šole za ravnatelje, obiskujem študijske 

skupine, tečaja na različnih področjih, še posebej me zanimajo različni vidiki motivacije in aktivacije uma in 

telesa za ustvarjanje. Na šoli sem vodja aktiva za šport in član različnih ekspertnih skupin na področju šolstva. 

Bil sem udeleženec mednarodnih simpozijev-konferenc, kjer sem sodeloval s strokovnim prispevkom.  

Trenutno vodim mednarodni projekt Fit4kid, ki nam daje smernice in informacije za nadaljnje delo v šolstvu, 

športu in življenju. Projekt je zastavljen od posameznika, ki je osnova za delovanje celotne družbe-države. 

Tu moram poudariti, da smo Slovenci lahko vzor ostalim evropskim državam in širše. Znati se moramo 

pohvaliti z dobrim in izboljšati pomanjkljivosti. 

Sem član komisije za ženski šport pri Olimpijskem komiteju Slovenije (OKS), sem član predsedstva  Športne 

zveze M. Sobota, sem član sveta Zavoda Osnovna šola ΙΙ Murska Sobota, sem član sveta Zavoda Srednja 

zdravstvena šola Murska Sobota, sem član Zavoda otroški počitniški dom Baška, četrti mandat predsednik 

sveta staršev Vrtca M. Sobota, predsednik JK Štorkljice M. Sobota, aktiven v športu tudi kot rekreativec.  

Izkušnje za delo sem si pridobil tudi kot član Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota, ko član komisije 

za družbene dejavnosti, kot sem član komisije za nagrade, kot član sveta Zavoda za kulturo, turizem in šport. 

Dodatna znanja in izkušnje si pridobivam kot koordinator za program Naučimo se plavati za Pomurje (enajsto 

leto) , sem učitelj plavanja, učitelj smučanja, trener juda (nosilec mojstrskega pasu 3 DAN). Vodim in 

organiziram športna tekmovanja na različnih ravneh. 

Pisno in govorno se zelo dobro sporazumevam v angleškem in nemškem jeziku, obvladam sodobno IKT 

tehnologijo, še posebej dobro obvladam delo z računalnikom (Word, Excel, Power Point, delu v svetovnem 

spletu-internet, elektronsko pošto). 

Imam vozniški izpit A in B kategorije. 
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V mojem delu do sedaj sem si pridobil mnoga znanja in izkušnje, ki nam bodo pri delovanju Športne zveze 

Murska Sobota koristila. Prav tako odlično sodelujem z mnogimi gospodarstveniki in gospodarskimi 

družbami, kjer vidim še možnost za dodatno in boljše sodelovanje v prihodnje. 

Na koncu se Vam zahvaljujem za čas, ki ste ga namenili prebiranju in Vam zagotavljam, da bom skupaj z 

vami odgovorno in pošteno vodili Športno zvezo Murska Sobota. 

         Priloga: življenjepis                                                                                             Zoran Kos 

 

 

 

Lista z vsemi kandidati, ki imajo podpisana soglasja h kandidaturi: 

 Predsednik: Zoran Kos 

 Podpredsednik: Janko Rožman 

 Sekretar: Peter Juteršnik 

 Član predsedstva: Stanko Kerčmar 

 Član predsedstva: Roman Ratkai 

 Član predsedstva: Štefan Puhan 

 Član predsedstva: Rudi Horvat 

 Član predsedstva: Peter Rančigaj 

 Član predsedstva: Kalman Horvat 

 

Predlog za nadzorni odbor:  

 Jelka Orban 

 Jasna Djordjevič 

 Rolando Horvat 

 

Predlog za disciplinsko komisijo:  

 Jože Ružič 

 Milica Menart 

 Branko Babič 
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OSEBNI PODATKI Zoran Kos 
 

 

 Lendavska ulica 17a, 9000, Murska Sobota, Slovenija  

 /     +386 31384579        

 zorankos7@gmail.com  

 

 

Spol Moški | Datum rojstva 02. decembra 1972 | Državljanstvo slovensko   

 

 

DELOVNE IZKUŠNJE   

 

 

 

IZOBRAŽEVANJE IN 

USPOSABLJANJE   

 

 

DELOVNO MESTO, NA 

KATEREGA SE PRIJAVLJAM 

 

Kandidat za predsednika Športne zveza Murska Sobota 

11.4. 2010 – v teku Učitelj športne vzgoje 

Osnovna šola Beltinci, Panonska 35b, 9231 Beltinci, Slovenija 

 poučevanje učencev od četrtega do devetega razreda 

 poučevanje izbirnih predmetov 

 organizacija in delo v poletni in zimski šoli v naravi 

 organizacija in delo v plavalnem opismenjevanju učencev šole 

 organizacija in vodenje športnih dni 

 vodenje in delo v interesnih dejavnostih (nogomet in judo) 

 organizacija in vodenje prireditve Šport Špas 

 

1. 9. 1999 – 1.  3. 2010 Učitelj športa 

Dvojezična osnovna šola Prosenjakovci, Prosenjakovci 97c, 9207 Prosenjakovci, Slovenija z 

dopolnjevanjem obveze na Osnovni šoli Fokovci, Fokovci 32, 9208 Fokovci, Slovenija 

 poučevanje učencev od četrtega do devetega razreda 

 poučevanje izbirnih predmetov 

 organizacija in vodenje poletnih šol v naravi 

 organizacija in delo v plavalnem opismenjevanju učencev šol 

 organizacija in vodenje prireditve Veter v laseh 

 organizacija in vodenje prireditve Mini olimpijada 

 organizacija in vodenje športnih dni  

 vodenje Šolskega športnega društva 

 delo v taboru Čebelko 

  

Diplomiral 20. 6. 2001 Profesor športne vzgoje   
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KOMPETENCE   

 

 

Fakulteta za šport Ljubljana, Gortanova 22, 1000 Ljubljana, Slovenija  

 smer specializacije študija športno treniranje 

 pridobljen naziv diplomirani trener juda 

 pridobljen naziv učitelj plavanja, smučanja, fitnesa, borilnih veščin 

 

 

             1. 9. 1987 do 26. 6. 1991 Naravoslovno-matematični tehnik  

Srednješolski center tehnično pedagoške usmeritve Murska Sobota, Šolsko naselje 12,  

9000 Murska Sobota, Slovenija  

 smer naravoslovno-matematična dejavnost (gimnazija) 

 

             1. 9. 1979 do 15. 6. 1987 Osnovnošolsko izobraževanje  

Osnovna šola Dane Šumenjaka Murska Sobota, Štefana Kovača 32, 9000 Murska Sobota, Slovenija  

 osemletna osnovna šola 

Materni jezik slovenščina  

  

Drugi jeziki RAZUMEVANJE  GOVORJENJE  PISNO SPOROČANJE  

Slušno razumevanje  Bralno razumevanje  
Govorno 

sporazumevanje  
Govorno sporočanje   

nemščina B2 B2 C1 C1 B2 

 
Potrdilo FF Univerze v Mariboru, št.: 13/3-MAG/2010, 25. 2. 2010 

   angleščina B1 B1 B2 B2 B1 

 
Stopnja: A1/2: Osnovni uporabnik - B1/2: Samostojni uporabnik - C1/2 Usposobljeni uporabnik 

Skupni evropski jezikovni okvir 

 

 

Komunikacijske kompetence  tekoče sporazumevanje v tujih jezikih 

 delo v aktivu športne vzgoje 

 delo in ustvarjanje v kolektivu 

 izobraževanje v Mreži šol (Šola za ravnatelje) 

 delo in sodelovanje z učenci in starši 

 sodelovanje z občili javnega sporočanja (spletni in tiskani mediji, televizija in radio) 

 sodelovanje z različnimi društvi in organizacijami 

 sodelovanje v različnih strokovnih komisijah 

 delovanje v svetih zavodov  

 član predsedstva Športne zveze M. Sobota 

 sodelovanje v svetu staršev Vrtca M. Sobota 

 delovanje v Judo zvezi Slovenije 

 delovanje v Olimpijskem komiteju Slovenije 
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                          DODATNI PODATKI   

 

 

PRILOGE   

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizacijske/vodstvene 

kompetence 
 vodenje projektov in izobraževanj za kolektiv v sodelovanju s Šolo ravnateljev 

 selektor reprezentance v igri z zvenečo žogo  

 trener juda 

 organizacija in vodenje Mednarodnega judo pokala v M. Soboti in mnogih drugih tekmovanj 

 organizacija dobrodelnih prireditev/koncertov 

 organizacija in vodenje plavalnih tečajev izven šolskih programov 

 organizacija in vodenje športnih taborov 

 vodenje in koordinacija vseslovenskega projekta Naučimo se plavati  

 predsednik sveta staršev Vrtca Murska Sobota tretje leto 

Strokovne kompetence  recenzent za raziskovalne naloge na državnem nivoju pod okriljem ZOTK Slovenije 

 judo mojster 3 DAN 

 delo s slepimi in slabovidnimi 

Računalniške kompetence  dobro obvladovanje orodij Microsoft Office™  

 dobro obvladovanje OS Android 

 poznavanje OS Mac 

 dobro obvladovanje IKT 

 znanja za varno uporabo svetovnega spleta   

Druge kompetence  tek, ples, kolesarjenje, košarka, pohodništvo 

 risanje, slikanje, oblikovanje iz gline, RV modeli 

Vozniško dovoljenje  A 

 B 

Objave 

 

 

Priznanja in nagrade 

 

 

 

Članstva        

 

 objava raziskovalne diplomske naloge v knjigi: Nekateri psihološki, socialni in ekonomski vidiki športa v 

Sloveniji, izdala Univerza v Ljubljani, 2002, uredila: M. Tušak in J. Bednarik (2002) 

 

 bronasto priznanje za dejavno sodelovanje na področju tehnične kulture Slovenije 

 priznanje Judo zveze Slovenije za 25 let neprekinjenega dela v judo športu 

 plaketa Športne zveze Murska Sobota za tekmovalne, strokovne in organizacijske dosežke v judu 

 

 LEO CLUB M. Sobota 

 JK Štorkljice M. Sobota 


