RAZPIS LICENČNEGA SEMINARJA
ZA STROKOVNE DELAVCE V VESLANJU
Aktivnost se izvaja v okviru projekta Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018-2022.
»Projekt Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018-2022 delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske
politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne
naložbe: 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in
priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s
poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za
zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.«
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Na seminar bo sprejetih 40 kandidatov, ki bodo do navedenega roka opravili
spletno prijavo in priložili ustrezna dokazila. Dogodek bo izveden, če bo
prijavljenih najmanj 15 kandidatov.
• Kandidat mora izkazati status zaposlitve - ni pogoj zaposlitev v športu,
ampak na kateremkoli področju (pri čemer so možne naslednje oblike
zaposlitve: zaposlitev na podlagi pogodbe o zaposlitvi, samostojni
podjetnik, zasebni športni delavec in poklicni športnik).
• Kandidat mora imeti ustrezno usposobljenost za delo v športu na
področju veslanja. Možni nazivi kandidatov so:
- Strokovni delavec 1, športno treniranje, veslanje,
- Strokovni delavec 2, športno treniranje, veslanje,
- Trener veslanja 2 (po starem zakonu),
- Trener veslanja 3 (po starem zakonu).
Kandidati morajo do navedenega roka v okviru spletne registracije in prijave
na http://prijave.olympic.si predložiti naslednja dokazila:
• Preslikavo diplome o usposobljenosti (»scan« ali fotografija);
• Dokazilo, s katerim kandidat izkazuje status zaposlitve (izpis zavarovanj v
Republiki Sloveniji, ki ga izda ZPIZ ali potrdilo delodajalca, s.p. – izpis iz
AJPES).
Pogoj pridobitve licence za tekoče leto:
- Prisotnost na celotnem seminarju (zahteva se fizična udeležba na
seminarju, spremljanje seminarja na daljavo ni možno),
- Izpolnjevanje ostalih pogojev, določenih s strani VZS.
PRED REGISTRACIJO/PRIJAVO PRIPOROČAMO: da si na vstopni strani spletne
aplikacije preberete/ogledate Navodila za uporabo aplikacije (tudi v video
obliki).
Registracija
in
prijava
na
dogodek
http://prijave.olympic.si v dveh korakih:

potekata

na

naslovu

1. Registracija (zgolj enkratno ob prvi uporabi) v spletno aplikacijo – kliknete na
»Ustvarite si račun« (ob registraciji priložite kopijo osebnega dokumenta in
aktualno dokazilo o zaposlitvi).
Po opravi registracije skrbnik pregleda (le ob delavnikih) vsebino in vam registracijo
potrdi, če pa ugotovi nepopolnosti, dobite e-obvestilo – poziv k dopolnitvi.

2. Prijava na izbrani dogodek (ob prijavi priložite aktualno dokazilo o zaposlitvi gre za identičen dokument kot ob registraciji, če ni daljšega časovnega razmika med
registracijo in prijavo na dogodek – ter vsa ostala zahtevana dokazila).
Po prijavi skrbnik ponovno pregleda vsebino in vam prijavo potrdi oziroma vas
morebiti pozove k dopolnitvam. Šele v primeru potrditve zasedate prosto mesto
oziroma ste umeščeni v čakalno vrsto.

ROK PRIJAVE in
PREDLOŽITVE DOKAZIL:
PRIJAVNINA:
PRIDOBLJENE
KOMPETENCE:
URNIK:

Rok prijave in predložitve vseh potrebnih dokazil je:
petek, 10. 12. 2021
Seminar je brezplačen zaradi sofinanciranja Evropskega socialnega sklada
Evropske unije in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Udeleženci bodo po udeležbi na licenčnem seminarju (in ob predpostavki, da
izpolnjujejo ostale pogoje, zahtevane s strani VZS) potrdili licenco na področju
veslanja za eno leto.
Urnik seminarja.
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