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RAZPIS ZVEZE DIATONIČNE HARMONIKE SLOVENIJE 

ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA O USTREZNOSTI MENTORJA 

»ZDHS 0.0.1.« 

 
1. ČLEN RAZPISA _ CERTIFIKAT 0.0.1. 

Zveza diatonične harmonike Slovenije bo na podlagi kriterijev, ki jih določa, certificirala zasebne 

mentorje diatonične harmonike, kar bo zanje na trgu pomenilo dodatno kredibilnost, za katero jamči 

ZDHS. Glede na usposobljenost in kvaliteto dela bomo podelili več rangov certifikatov, najprej pa 

objavljamo razpis za pridobitev osnovnega certifikata ZDHS 0.0.1. 

 

2. ČLEN RAZPISA_POGOJI ZA PRIDOBITEV 

Certifikat 0.0.1. dokazuje dosežene minimalne standarde o primernosti zasebnega mentorja 

harmonike v Sloveniji. Pogoji za pridobitev certifikata so: 

- Članstvo kandidata v zvezi diatonične harmonike Slovenije. 

- Vsaj tri leta izkušenj s poučevanjem (zaposlitev ali samostojna dejavnost). 

- Ustrezne reference. 

Na podlagi podane prijave z ustreznimi prilogami bo primernost kandidata za pridobitev certifikata 

0.0.1. ocenil Strokovni svet Zveze diatonične harmonike Slovenije.  

 

3. ČLEN RAZPISA_CENA 

Cena pridobitve certfikata »ZDHS 0.0.1.« znaša 100€ in se poravna po presoji kandidata, v kolikor 

ocenimo, da je primeren za njegovo pridobitev. Če se izkaže da ni, kandidat nima stroškov. 

 

4. ČLEN RAZPISA_ROK ZA PRIJAVA IN TERMIN PRIDOBITVE CERTIFIKATA 

Prijavnico ter priloge je treba poslati na naslov ZDHS do dne 1. septembra 2018. 

Predvidena podelitev prvih certifikatov »ZDHS 0.0.1.« bo oktobra 2018. 

Vse mentorje harmonike, ki se želijo prijaviti na razpis za pridobitev certifikata »ZDHS 0.0.1.«, vabimo, 

da izpolnjeno prijavnico ter vse potrebne priloge pošljejo na naslov ZDHS do določenega roka za 

prijavo. 
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PRIJAVA KANDIDATA ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA 

Ime in priimek: ______________________________________________________ 

Hišni naslov:  ______________________________________________________ 

EMŠO:   ______________________________________________________ 

Telefon:  ______________________________________________________ 

E-mail:   ______________________________________________________ 

 

 

Obvezne priloge: 

- dokazilo o mentorskih izkušnjah: 

• zaposlitvena pogodba na delovnem mestu mentorja/učitelja ali izpis iz AJPES-a v 

primeru samozaposlitve; 

- seznam referenc: 

• avtorska dela, izdaje, uspehi iz tekmovanj (osebno in uspehi učencev). 

 

Izjava: 

Izjavljam, da so navedeni podatki pravilni in da se prijavljam za pridobivanje certfikata »ZDHS 

0.0.1«. Hkrati se strinjam, da me sme ZDHS v primeru pridobitve certifikata, kot certificiranega 

mentorja navajati v medijih in na uradni spletni strani zdhs.si.  

 

Podpis kandidata: ______________________ 
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