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OBMOČIM BALIARSKIM ZVEZAM
KLUBOM DRŽAVIH LIG
KLUBOM OBMOČIH LIG

V skladu s Programom usposabljanja strokovnih delavcev v BZS v obdobju 2012 - 2012, ki
ga je sprejel Izvršni odbor Balinarske zveze Slovenije, objavljamo

R A Z P I S
za usposabljanje strokovnih delavcev 2012 v naziv inštruktor balinanja
1.
Namen razpisa je zbiranje prijav za usposabljanje v naziv inštruktor balinanja s strani
balinarskih društev oz. klubov in članov balinarskih organizacij z namenom, da se na osnovi
prejetih prijav za usposabljanje izdela podroben program izvajanja izobraževalne vsebine.
2.
Usposabljanje bo za vse udeležence brezplačno, ker bo izvajano s finansiranjem iz sredstev
ESS ( evropskega socialnega sklada) za leto 2012 in mora biti po programu črpanja sredstev
ESS za leto 2012, končano najkasneje do 31.08.2012.
3.
V usposabljanje naj balinarska društva oz. klubi prijavijo svoje člane, ki bodo opravljali v
klubu naloge vzgoje in izpopolnjevanja igralcev ali opravljali naloge vodenja ekip klubov na
tekmovanjih
Pravico do prijave imajo tudi posamezni zainteresirani člani balinarskih društev oz. klubov.
4.
Prijavo v usposabljanje mora izpolniti vsak prijavljeni kandidat na posebnem obrazcu
»Prijavnica – osebni list«, ki je objavljena pri razpisu na internetni spletni strani BZS.
Prijavnico pa lahko dobite tudi v pisarni BZS.
5.
V usposabljanje se lahko prijavi kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
- da ima najmanj IV. stopnjo šolske izobrazbe in dopolnjeno starost 18 let
- da ima najmanj 4 leta tekmovalnih izkušenj in sposobnost za usposabljanje igralcev
- ali kandidat, ki je pokazal izjemno znanje pri usposabljanju za mentorja balinanja in je to
ugotovljeno v zaključnem poročilu o usposabljanju.

6.
Usposabljanje bo predvidoma izvedeno v naslednjih dneh:
- 15, 16. in 17. junij 2012 - praktično delo s preizkusom znanja
- 22, 23. in 24. junij - predavanja iz predmetov splošnega dela usposabljanja
- 29 in 30.junij ter 1.julij - predavanja iz predmetov posebnega dela usposabljanja
- 7. julij - izpiti iz predmetov splošnega in posebnega dela.
Usposabljanje bo izvedeno iz vseh predmetov v Ljubljani.
Podroben časovni program izvajanja izobraževalne vsebine, v obsegu 56 ur, bo posredovan
vsem prijavljenim udeležencem in njihovim klubom najkasneje 10 dni pred začetkom
posamezne izobraževalne vsebine.
Praktično usposabljanje v obsegu 75 ur, boo kandidat opravil v klubu.
7.
Število prijavljenih kandidatov ne sme biti manjše od 12 in ne večje od 16 udeležencev.
V kolikor bo število prijavljenih kandidatov preseglo zgornje dovoljeno število bodo imeli
prednost pri usposabljanju kandidati iz balinarskih društev oz. klubov, ki nimajo strokovnih
delavcev z nazivom inštruktor balinanja in so člani državnih balinarskih lig.
8.
Prijave v usposabljanje sprejema izključno na predpisanem in ročno izpolnjenem obrazcu
pisarna BZS v času od objave razpisa do vključno 30 maja 2012.
9.
Na potrebno usposabljanje svojih članov za usposabljanje igralcev in vodenje ekip na
tekmovanjih posebej opozarjamo člane državnih lig, ki tekmujejo v državnem ligaškem
tekmovanju s svojimi ekipami dečkov, mladincev ali v kategoriji članic, da morajo kot pogoj
za tekmovanje imeti v klubu tudi strokovnega delavca z usposobljenostjo za inštruktorja
balinanja ( 40. člen Pravil o tekmovanjih).
Prednost pri izboru bodo imeli kandidati klubov državnih lig in kandidati, ki so se že prijavili
na razveljavljen razpis v februarju 2012.
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