Interni razpis za financiranje reprezentančnih trenerjev, ki uporabljajo infrastrukturo klubov
1.

Predmet razpisa in višina razpisanih sredstev
Razpis je interen in je izključno namenjen članom Jadralne zveze Slovenije (v nadaljevanju JZS). Predmet razpisa je
financiranje treh reprezentančnih trenerjev, ki uporabljajo infrastrukturo klubov za naslednje prehodne mladinske
oziroma olimpijske jadralne razrede:

Laser 4.7

Laser Radial in Laser Standard

420 in 470
Financira se plačilo plače trenerja v višini 1.500 EUR bruto na mesec.
Letna delovna obveznost trenerja je 180 dni:

130 dni dela na vodi (treningi in regate)

20 dni za pisarniška dela (organizacija nastopov na prvenstvih programi, poročila, vodenje evidenc)

10 dni na poti

20 dni razno (lahko na vodi, lahko razne aktivnosti JZS, delo s kondicijskim trenerjem, psihologom, sestanki)

2.

Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo vsa jadralna društva, ki so člani JZS in izpolnjujejo naslednje pogoje:

Kandidirajo s kandidatom za reprezentančnega trenerja posameznega jadralnega razreda s priznano najmanj 1.
stopnjo usposobljenosti za strokovno delo v jadranju (2. stopnja po starih programih Zakona o športu).

Brezplačno nudijo primeren prostor z direktnim dostopom na morje za vsaj 15 jadrnic

brezplačno nudijo primerno plovilo za trenerja za izvajanje vadbe na morju in prostor za hrambo in spuščanje
plovila v morje

brezplačno nudijo primerno garderobo za večje število jadralcev

brezplačno nudijo prostor za sestanke ekipe in video analize.

3.

Vsebina vloge:
Prijavitelj mora v pisni vlogi ob prijavi navesti vse potrebne podatke, s katerimi dokazuje izpolnjevanje razpisnih pogojev
iz 2. točke tega razpisa.
Pri strokovnem kadru morajo biti predložena dokazila o zahtevani strokovni usposobljenosti in opis izkušenj njihovega
kandidata v jadralnem razredu, za katerega prijavitelj kandidira.
Poleg tega mora prijavitelj v vlogi predložiti predlog celoletnega delovnega- vadbenega načrta reprezentančnega trenerja
(v čim večji meri upoštevane delovne obveznosti iz 1. točke tega razpisa), v katerem so zajete vse kriterijske ter ostale
pripravljalne regate in nastopi reprezentance na evropskih in svetovnih prvenstvih v določenem jadralnem razredu.
Vloga mora vsebovati tudi željeno pravno oblika sodelovanja med JZS in strokovnim kadrom.

4.

Izbirni postopek:
Popolnost vloge bo pregledal sekretariat JZS in ob morebitni pomanjkljivosti vloge pozval prijavitelja, da v roku 5 dni
vlogo dopolni.
Vse prispele popolne vloge bo obravnaval Strokovni svet ter IO predlagal s katerimi kandidati naj JZS sklene dogovor o
sodelovanju.
Predlog Strokovnega sveta bo obravnaval IO na svoji prvi naslednji seji in sprejel končno odločitev.

5.

Rok in način oddaje vloge
Rok za oddajo vloge je 15. februar 2018. Vloga se odda priporočeno po pošti ali osebno v sekretariatu v zaprti kuverti.
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6.

Sklenitev pogodbe
JZS sklene tripartitno pogodbo z izbranim trenerjem in društvom, ki nudi infrastrukturo. Pogodba se sklane za 2 leti, s
tem, da se v mesecu novembru vsako leto pregleda sodelovanje in podpiše namera o podaljšanju sodelovanja za še eno
koledarsko leto.

Aljoša Tomaž, l.r.
predsednik

Koper, 1.2.2019
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