KOMISIJA ZA SOJENJE

Ljubljana, 08.08.2019

Zadeva: Vabilo na licenčno izobraževanje za sodnike in delegate – sezona 2019/2020

Spoštovani,

pošiljamo vam Vabilo na licenčni seminar, ki bo letos potekal dva dni in sicer v soboto 24. in
nedeljo 25. avgusta, v prostorih Fakultete za šport v Ljubljani.
V prilogi najdete:
 Urnik seminarja sodniki in delegati
 Seznam nosilcev strokovne usposobljenosti
o Navodila za prijavo na dogodek pod okriljem projekta ESS (ne spreglejte
posebnega postopka prijave spodaj vsi, ki ste zaposleni in na tem seznamu!)
 Navodila za testiranje
Licenčni seminar bo organiziran v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije, Združenjem
rokometnih sodnikov in Združenjem rokometnih trenerjev. VSI, ki želite v novi sezoni opravljati
delo sodnika/ice ali delegate/ke ste dolžni izpolniti prijavnico za seminar na tej povezavi
(najkasneje do 18. Avgusta 2019): https://forms.gle/gHJ3g3iKf8i5SUNm7
Obenem prosimo vse, ki ste zaposleni v Republiki Sloveniji in ste hkrati na seznamu nosilcev
strokovne usposobljenosti (glej priponko), da poleg prijavnice zgoraj, oddate tudi prijavo preko:
http://prijave.olympic.si


V aplikacijo OKS se je potrebno najprej registrirati tako, da predložite kopijo
osebnega dokumenta in potrdila o zaposlitvi, šele ob potrditvi skrbnika aplikacije
lahko nadaljujejete na dogodke, kjer boste našli razpis in prijavo na
usposabljanje, kjer potrdite vašo udeležbo na seminarju (navodila v priponki).
Rok za prijavo: 20.08.2019
Za
vse
dodatne
informacije
glede
te
prijave
se
obrnite
na: aljaz.sedej@olympic.si

V kolikor NE izpolnjujete obeh pogojev (status zaposlitve in nosilca usposobljenosti) je
dovolj, če oddate samo prijavnico na prvi povezavi!
Udeležba je obvezna za vse sodnike in delegate oba dni (24. in 25. Avgusta).
Pogoj za opravljanje dela sodnika ali delegata je pridobitev licenence, zato ste v primeru, da
se dogodka iz opravičljivih razlogov ne morete udeležiti pa bi kljub temu želeli opravljati vlogo,
svoj izostanek dolžni označiti na prijavnici in hkrati sporočiti utemeljen razlog na:
sojenje@rokometna-zveza.si
Izkoristite preostali čas za temeljito pripravo na novo sezono in uspešen preizkus testiranja.
Lep rokometni pozdrav,
Komisija za sojenje

