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Zadeva: Predlog vključitev vrhunskih športnikov oz. športnic v projekt Razvoj kadrov v športu
2016-2022 - sklop B

Spoštovani,

v letih
športu

2019 in 2020 so predvidene nove vključitve in sofinanciranje posameznikov v projektu Razvoj kadrov v
2016-2022 in sicer v sklopu B, ki je namenjen usposabljanju oz. izobraževanju nekdanjih vrhunskih

športnikov in športnic po zaključku športne kariere, z namenom pridobitve ustrezne izobrazbe za delo v športu ali
ustrezne usposobljenosti na najvišji možni ravni, v skladu z Zakonom o športu. Vrhunski športniki ali športnice,
vključeni v operacijo, bodo sodelovali tudi v aktivnostih, ki so namenjene spodbujanju zdravega načina življenja s
športom.
V letu 2019 so nove vključitve v sklop B predvidene:

•

s 1.5.2019 (usposabljanje, obdobje vključenosti v projekt največ 24 mesecev• rok za oddaio dokazil do
ponedeljka, 25.2.2019 do 15.ure)

•

s 1.7.2019 (izobraževanje, obdobje vključenosti v projekt največ 36 mesecev• rok za oddaio dokazil do
ponedeljka, 22.4.2019 do 15.ure)

•

s 1.10.2019 (izobraževanje, obdobje vključenosti v projekt največ 36 mesecev• rok za oddaio dokazil
do ponedeljka, 29.7.2019)

V letu 2020 so nove vključitve predvidene:

•

s 1.7.2020 (usposabljanje, obdobje vključenosti v projekt največ 24 mesecev• rok za oddaio dokazil do
srede. 22.4.2020 do 15.ure)

Kriteriji oz. merila za vključitev v sklop B so:

•

športnik je imel v času kariere priznan status športnika svetovnega razreda ali status športnika
mednarodnega razreda skladno z merili OKS — ZŠZ,

•

športnik je v svoji karieri dosegel medaljo na svetovnem prvenstvu ali olimpijskih igrah ali evropskem
prvenstvu; športnik je nastopil v finalu na 01, SP ali EP v individualni olimpijski disciplini ali najmanj v
osmini finala na 01, SP ali EP v kolektivni olimpijski panogi.

•

športnik je uradno zaključil aktivno tekmovalno kariero.

•

vključenost posameznika v študij pridobivanja 1.,
stopnje po starih visokošolskih programih).

1

2.

ali

3.

bolonjske stopnje (oz. ustrezne relevantne

Vsi kandidati oz. kandidatinje morajo do roka za oddalo dokazil predložiti v projektno pisarno OKS-ZŠZ
vsa dokazila o izpolnjevanju pogojev in sicer:
Dokazila, ki jih pripravi NPŠZ
Pismo o nameri NPŠZ, iz katere prihaja vrhunski športnik, za sodelovanje na projektu RKŠ

1
2

Predlog, poimenski seznam kandidatov za vključitev v sklop B

3

Izjava NPŠZ o izvedbi usposabljanja za pridobitev najvišje stopnje usposobljenosti v športu
v izbrani športni panogi

za ŠPORTNIKA oz. ŠPORTNICO
obvezna
dokazila:
Življenjepis, ki vključuje tudi navedbo športnih dosežkov (medalja na EP, SP ali 01; nastop v finalu
1
na 01, SP ali EP v individualni olimpijski disciplini ali najmanj v osmini finala na 01, SP ali EP v
kolektivni olimpijski panogi)
Potrdilo o kategorizaciji (priznan status SR ali MR skladno z merili OKS-ZŠZ) — pridobi
ZŠZ!

OKS-

3

Osebni dokument kopija osebne izkaznice ali potnega lista iz katerega je razvidno stalno
prebivališče

4

Dokazilo o trenutni zaposlitvi — izkazovanje zaposlitvenega statusa pred vključitvijo v
projekt (kopija pogodbe o zaposlitvi, drug ustrezen dokument v primeru s.p., oz. zasebnega
športnega delavca)

5

Izjava športnika o nameri prekinitve dosedanje zaposlitve v primeru, da bo sprejet v okviru
tega projekta

6

Izjava športnika, da je zaključil aktivno tekmovalno kariero

7

Dokazila o zadnji doseženi stopnji izobrazbe in usposobljenosti

8

Potrdilo izobraževalne institucije o vključenosti športnika v dodiplomski oz. podiplomski študij
ali izjava športnika o načrtovani vključenosti v programe usposabljanja, za katere so
odgovorne posamezne NPŠZ.

neobvezno
1

Pismo o nameri med NPŠZ in športnikom o sodelovanju po zaključku projekta (izkazovanje
zaposlitvenih možnosti po zaključku projekta v kolikor bodo to dopuščale takratne razmere)

Obvestilo o izboru in poziv k podpisu pogodbe o sodelovanju (kot s.p. ali zasebni športni delavec) bodo izbrani
kandidati kot izvajalci prejeli s strani naročnika OKS-ZŠZ po potrditvi kandidatov s strani Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport.
Dodatne informacije:
•
•

Miha Premelč (miha.premelcRolympic.si, 01/230-60-40, 051/486-069)
Samo Kuzma (samo.kuzma@olympic.si, 01/230-60-40)
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