Na podlagi Javnega razpisa za izbor izvajalcev in sofinanciranje plač strokovnih delavcev v
programih nacionalnih panožnih športnih šol za štiriletno obdobje 2020 – 2024 z dne 10.1.2010
(priloga 1) objavlja Izvršni odbor Veslaške zveze Slovenije
POZIV
za prijavo kandidatov za strokovnega delavca v veslanju za prijavo na Javni razpis MIZŠ
za izbor izvajalcev in sofinanciranje plač strokovnih delavcev v programih nacionalnih
panožnih športnih šol za štiriletno obdobje 2020 – 2024
1. Prijavijo se lahko strokovno izobraženi delavci v športu - panogi veslanje, ki izpolnjujejo
pogoje, navedene v 26. členu Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega
programa športa na državni ravni:
a. imajo zaključen javnoveljavni višješolski študijski program ali javnoveljavni
študijski program prve ali druge stopnje ustrezne smeri, oziroma izobrazbo, katere
raven ustreza izobrazbi, pridobljeni po javnoveljavnem študijskem programu prve
ali druge stopnje, ki daje kompetence na področju športa v skladu z merili, ki jih
določi minister;
b. so vpisani v razvid strokovno izobraženih delavcev v športu pri MIZŠ.
2. MIZŠ je Veslaški zvezi Slovenije s sklepom št. 6711-3/2019/47 z dne 20.12.2019 o
določitvi števila sofinanciranih strokovno izobraženih delavcev v programu nacionalnih
panožnih športnih šol za posamezno športno panogo za obdobje 2020-2024 (priloga 2) v
prvem krogu razpisa določilo eno (1) kvoto. Zato bo skladno z navodili razpisa nanj s strani
VZS prijavljen kandidat, ki bo zbral največ točk po veljavnih merilih ter kateri hkrati
izpolnjuje vse formalne zahteve. Ostali kandidati se bodo po točkah uvrstili na seznam za
morebitne naslednje kroge izbora po javnem razpisu.. Pogodba o zaposlitvi z izbranim
kandidatom bo sklenjena le, če bo uspešno relizirana prijava VZS na JR.
3. Merila, po katerih IO VZS izbere kandidata za sofinanciranje plače strokovno
izobraženega delavca v programih nacionalnih panožnih športnih šol veslanja, so
določena s sklepom Izvršnega odbora VZS (priloga 3) in objavljena na spletni strani VZS.
4. Kandidati ali klubi v imenu kandidatov morajo prijave poslati na VZS po elektronski pošti
na naslov sekretar@vzs.si do torka, 21. januarja 2020, do 12. ure.
Prijava mora vsebovati naslednja dokazila:
-

Potrdilo o ustrezni izobrazbi, ki jo zahteva razpis
Potrdilo o vpisu v razvid strokovno izobraženih delavcev v športu pri MIZŠ
Potrdilo matičnega veslaškega kluba o pravilnosti navedenih podatkov o izpolnjevanju
meril

5. Izvršni odbor VZS se bo z vlogami seznanil takoj po zaključku roka za prijavo v torek,
21.1.2020. Rok, v katerem bo Izvršni odbor Veslaške zveze Slovenije izbral kandidata
oziroma v katerem bodo kandidati in klubi obveščeni o izidu izbora, je najkasneje do
četrtka, 23.1.2020.
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6. Potrebne informacije in merila so na voljo na spletni strani VZS, v pisarni VZS in so bile
razposlane klubom – članom VZS. Za dodatne informacije lahko kandidati ali klubi
pokličejo sekretarja VZS Jerneja Slivnika na telefon 040 366413.
IO VZS bo za izbor upošteval le prijave, ki bodo pravočasno prispele na VZS po
elektronski pošti. VZS lahko po odločitvi IO VZS prijavi na poziv tudi svojega
neposrednega kandidata.

Bled 16.1.2020

Predsednik IO VZS
Jošt Dolničar
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