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PODATKI O KANDIDATIH ZA USPOSABLJANJE IN POTRJEVANJE LICENC 

NAZIV ŠPORTNEGA DRUŠTVA  

KANDIDAT 1 

PRIIMEK IN IME   

LETNICA ROJSTVA    

SEDANJI STROKOVNI NAZIV  

USPOSABLJANJE ZA STROKOVNI NAZIV  

VIŠINA KOTIZACIJE (PRIJAVNINE)  

KANDIDAT 2 

PRIIMEK IN IME   

LETNICA ROJSTVA    

SEDANJI STROKOVNI NAZIV  

USPOSABLJANJE ZA STROKOVNI NAZIV  

VIŠINA KOTIZACIJE (PRIJAVNINE)  

 

OPOMBE 

Vpišite: 
1. naziv športnega društva, 
2. podatke o kandidatu za strokovno  usposabljanje, 
3. če imate več kandidatov izpolnite več obrazcev. 
 
K prijavi je treba priložiti razpis ali drugo dokumentacijo iz katere je razviden namen, 
organizator in izvajalec usposabljanja ter višina kotizacije za usposabljanje ali za 
potrjevanje licence. 
  

Po končanem usposabljanju morate predložiti potrdilo o plačilu kotizacije – račun, ki 
mora biti naslovljen na društvo in dokazilo o uspešno opravljenem preizkusu znanja 
(diploma) ter pogodbo ali dogovor med društvom in kandidatom, s katerim se slednji 
obveže, da bo najmanj dve leti deloval kot strokovni delavec v programih društva.  
 
Če je usposabljanje v času prijave že končano, priložite račun, diplomo in dogovor zraven 
tega obrazca v prijavo na razpis. 
 
Za povrnitev stroškov potrjevanja licenc je potrebno predložiti dokazilo o udeležbi na 
licenčnem seminarju oz. dokazilo o podaljšani licenci ter pogodbo ali dogovor, s katerim 
se kandidat obveže, da bo po opravljenem licenčnem seminarju najmanj eno leto de loval 
kot strokovni delavec v programih društva. 
 

 

 
ZA PRAVILNOST PODATKOV ODGOVARJA 

PRIIMEK IN IME  

 
 
 
Datum, ___________                       ŽIG                     Podpis _________________ 
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MERILA ZA VREDNOTENJE RAZVOJNIH DEJAVNOSTI 
USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNEGA KADRA 

 
Kakovostni strokovni kadri v športu so temelj razvoja in uspešnosti. Programe izvajajo v NPŠZ po veljavnih 
programih usposabljanja in/ali izpopolnjevanja, ki so verificirani pri strokovnem svetu RS za šport in/ali pri 
strokovnih organih NPŠZ (ločeno za programe usposabljanja in izpopolnjevanja). 
Sredstva za sofinanciranje razvojnih dejavnosti se med prijavitelje razdelijo z internim razpisom, ki ga na osnovi 
sklepa organa izbranega izvajalca specifičnih športnih programov/področij LPŠ objavi izbrani izvajalec. Sklep o višini 
dodeljenih sredstev izda organ izbranega izvajalca. 
Višina sredstev razpisa za usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov je 3.000,00 €, glede na sprejet Letni 
program športa MO Velenje za leto 2020. 
 

Usposabljanje in/ali izpopolnjevanje se sofinancira izvajalcem LPŠ, ki izpolnijo naslednje pogoje: 

 prijavitelj mora za vsakega udeleženca predložiti dokazilo o udeležbi, dokazilo o uspešno zaključenem procesu 
usposabljanja/izpopolnjevanja in dokazilo o nastalih stroških udeležbe. 

 kandidat in društvo skleneta dogovor, v katerem se kandidat zaveže najmanj dve leti delovati kot strokovni 
delavec v društvu (v primeru uspešno zaključenega usposabljanja) in najmanj eno leto (v primeru uspešno 
zaključenega izpopolnjevanja). 

 udeležba športnih delavcev v programih za pridobitev strokovne usposobljenost v športu (1. in 2. stopnja): 
o izvajalcem iz 1. in 2. kakovostne skupine (po razvrščanju športnih programov, panog in izvajalcev) se 

prizna do štiri (4) udeležence v projektih usposabljanja letno, izvajalcem 3. skupine in ostalim pa do dva 
(2). 

 udeležba športnih delavcev v programih za potrditev veljavnosti trenerske licence: 
o izvajalcem iz 1. in 2. kakovostne skupine (po razvrščanju športnih programov, panog in izvajalcev) se 

prizna do osem (8) udeležencev v projektih izpopolnjevanja letno, izvajalcem 3. skupine in ostalim pa do 
štiri (4). 

 

 
 
 
S sredstvi MOV se sofinancirajo: 
RAZVOJNA DEJAVNOST: MERILO ZA VREDNOTENJE: 

RAZVOJ: USPOSABLJANJE/IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNEGA 
KADRA  

materialni stroški/udeleženec 

 
 
 

PREGLEDNICA III RAZVOJNE DEJAVNOSTI 

IZPOPOLNJEVANJE/USPOSABLJANJE 
IZPOPOLNJEVANJE 

LICENCE 
USPOSABLJANJE 

NAZIV 

minimalno število udeležencev  1 1 

TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/UDELEŽENEC 5 20 
 
 
 

Sofinancira se do največ 50 % prijavnine (stroškov) za udeležbo v programih usposabljanja/izpopolnjevanja.  
V primerih, ko je prijav na razpis manj od pričakovanj in je to ugotovljeno med trajanjem razpisa, se prijaviteljem na 
osnovi priložene specifikacije računov lahko prizna tudi več kot 50 % evidentiranih stroškov (nikakor pa ne več kot 
100 %). 


