RAZPIS

USPOSABLJANJE
ZA NAZIV
STROKOVNI DELAVEC 1 – ŠPORTNO TRENIRANJE – JADRANJE
Razpis je namenjen vsem, kateri si želite pridobit naziv Strokovni delavec 1 – športno
treniranje – jadranje in želite delati v jadralnem športu.
Za vas je Komisija za usposabljanje JZS pripravilia naslednji program.
PROGRAM 2021
1. KORAK – V SODELOVANJU S FAKULTETO ZA ŠPORT
Online!
Fakulteta za šport razpisuje sklop predavanj obveznih vsebin, ki predstavljajo obvezni del
vseh programov usposabljanja 1. stopnje sprejetih po Zakonu o športu. Tečaj bo izveden
na daljavo, torej preko ene od aplikacij za učenje na daljavo (Zoom, MS Teams).
Predavatelji Fakultete za šport bodo predavali 22 ur obveznih vsebin.
Cena predavanja je 120 Eur (zgodnja prijava in s tem nižja prijavnina 90 € za prijave do
19.2.2021).
Prijavnico, urnik predavanja in vse ostale podatke dobite na naslednji povezavi:

https://www.fsp.uni-lj.si/institut-za-sport/cvus/strokovno-usposabljanje/aktualnitecaji/2021011811204799/
2. KORAK – V ORGANIZACIJI JZS
Online, v kolikor bo prijavljenih min. 10 kanditov.
Predmetnik je naslednji:
- Fizikalne osnove jadranja (5)
- Osnove športne prehrane (5)
- Šport invalidov (3)
Skupaj 13 ur posebnih vsebin.
Cena predavanj je 100 €, prijave do vključno 15.3.2021. Priloženo prijavnico pošljite na
usposabljanje@jzs.si.
Predavanja se bodo izvajala predvidoma v aprilu 2021.
- med 12.4. in 16.4. od 16-21 ure
- točen razpored bo znan pred pričetkom predavanj
3. KORAK – V ORGANIZACIJI JZS
Online in na klasičen način, v kolikor bo prijavljenih min. 10 kanditov.
Skupaj 45 ur posebnih vsebin.
Cena predavanj je 360 €, prijave do vključno 15.4.2021. Priloženo prijavnico pošljite na
usposabljanje@jzs.si.
Predavanja se bodo izvajala predvidoma v juniju, juliju in avgustu.
- online – med tednom od 16-21 ure
- praktične vsebine – podaljšan vikend od 9-17 ure
- točen razpored bo znan pred pričetkom predavanj
Želimo vam uspešno usposabljanje,
Sandi Dekleva
predsednik KU JZS

PRIJAVNICA USPOSABLJANJE
STROKOVNI DELAVEC 1 - ŠPORTNO
TRENIRANJE - JADRANJE

ZA NAZIV:
STOPNJA USPOSOBLJENOSTI:
DATUM TEČAJA:
KRAJ TEČAJA:

ONLINE – 2. korak

IME:
PRIIMEK:
SPOL (M/Ž):
DRŽAVLJAN R. SLOVENIJE:

DA

/ NE

EMŠO: *
NASLOV STALNEGA
PREBIVALIŠČA:
DATUM ROJSTVA:
KRAJ ROJSTVA:
TELOFON:
E-POŠTA:
* obvezen podatek za državljane Republike Slovenije
RAVEN IZOBRAZBE (ustrezno označi):
STOPNJA
II.
III.
IV.
OZNAČI
☐
☐
☐

V.

VI/1.

VI/2.

VII

VIII/1.

VIII/2.

☐

☐

☐

☐

☐

☐

POKLIC:
STATUS NA TRGU DELA (ustrezno označi):

☐
☐
☐
☐
☐

zaposlen v delovnem razmerju
samozaposlen
brezposelna oseba
neaktiven, se izobražujem oz. usposabljam (dijak, študent)
upokojenec

Kandidat s svojim podpisom jamči za verodostojnost podatkov in dovoljuje uporabo, hrambo in
posredovanje podatkov s tega obrazda za potrebe nosilca usposabljanja, izvajalca usposabljanja, Komisije za
akreditacijo programov usposabljanj na področju športa, ministrstva, pristojnega za šport ter inšpektorata,
pristojnega za šport.

Podpis kandidata
______________________________

PRIJAVNICA USPOSABLJANJE
STROKOVNI DELAVEC 1 - ŠPORTNO
TRENIRANJE - JADRANJE

ZA NAZIV:
STOPNJA USPOSOBLJENOSTI:
DATUM TEČAJA:
KRAJ TEČAJA:

ONLINE – 3. korak

IME:
PRIIMEK:
SPOL (M/Ž):
DRŽAVLJAN R. SLOVENIJE:

DA

/ NE

EMŠO: *
NASLOV STALNEGA
PREBIVALIŠČA:
DATUM ROJSTVA:
KRAJ ROJSTVA:
TELOFON:
E-POŠTA:
* obvezen podatek za državljane Republike Slovenije
RAVEN IZOBRAZBE (ustrezno označi):
STOPNJA
II.
III.
IV.
OZNAČI
☐
☐
☐

V.

VI/1.

VI/2.

VII

VIII/1.

VIII/2.

☐

☐

☐

☐

☐

☐

POKLIC:
STATUS NA TRGU DELA (ustrezno označi):

☐
☐
☐
☐
☐

zaposlen v delovnem razmerju
samozaposlen
brezposelna oseba
neaktiven, se izobražujem oz. usposabljam (dijak, študent)
upokojenec

Kandidat s svojim podpisom jamči za verodostojnost podatkov in dovoljuje uporabo, hrambo in
posredovanje podatkov s tega obrazda za potrebe nosilca usposabljanja, izvajalca usposabljanja, Komisije za
akreditacijo programov usposabljanj na področju športa, ministrstva, pristojnega za šport ter inšpektorata,
pristojnega za šport.

Podpis kandidata
______________________________

