Na podlagi Zakona o športu in Pravilnika o licenciranju strokovnih delavcev v športu
OK Slovenije, je Izvršni odbor BZS na svoji seji 17.03.2011 sprejel

PRAVILA
o licenciranju strokovnih delavcev v Balinarski zvezi Slovenije

1. člen
Strokovni delavci v smislu Pravil o usposabljanju strokovnih delavcev v športu so v naši
Zvezi strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno izobraževalno delo ( trenerji, inštruktorji in
mentorji balinanja) in strokovno organizacijsko delo ( sodniki vseh kategorij).
2. člen
Obveznost pridobivanja licenc za navedene strokovne delavce je predpisana v Programu
usposabljanja strokovnih delavcev v BZS ( za opravljanje vzgojno izobraževalnega dela – v
nadaljnjem besedilu: strokovne delavce) in v Pravilniku o organizaciji balinarskih sodnikov v
BZS ( za opravljanje strokovno organizacijskega dela – v nadaljnjem besedilu: sodnike).
3. člen
S temi Pravili se podrobno predpisuje postopek izvajanja vseh potrebnih aktivnosti za
pridobivanje licenc za vse strokovne delavce v naši Zvezi.
4. člen
Licence se pridobivajo po stopnjah, ki so predpisane za določeno zahtevnost opravljanja
strokovnega dela.
Zahtevnost opravljanja strokovnega dela je opredeljena:
- za strokovne delavce: v točkah št. 6 posameznih programov usposabljanja strokovnih
delavcev v BZS ( v nadaljevanju: PUSD)
- za sodnike: v 33. členu Pravilnika o organizaciji balinarskih sodnikov BZS ( v nadaljevanju:
POBS ).
5. člen
Stopnje licenc glede na zahtevnost opravljanja strokovnega dela v Zvezi delimo na:
licenca A
To stopnjo licence pridobijo:
- strokovni delavci: trenerji balinanja (točka 6 v poglavju 1.3. PUSD),
- sodniki: vsi državni sodniki, ki so uvrščeni na listo I a.
licenca B
To stopnjo licenc pridobijo:
- strokovni delavci: inštruktorji balinanja ( točka 6 v poglavju 1.2. PUSD),
- sodniki: vsi državni sodniki, ki so uvrščeni na listo I b in na listo II

licenca C
To stopnjo licence pridobijo:
- strokovni delavci: mentorji balinanja (točka 6 v poglavju 1.1. PUSD).
- sodniki: vsi sodniki, ki so uvrščeni na listo III. in svoje naloge opravljajo v območnih
balinarskih zvezah.
6. člen
Najvišje dovoljeno število sodnikov za pridobitev posamezne stopnje licence je izračunano
na osnovi števila udeležencev na posamezni stopnji tekmovanja.
7. člen
Licence se pridobiva s potrditvijo usposobljenosti na vsakoletnem posvetu ali seminarju in
veljajo za obdobje ene tekmovalne sezone, ki prične v mesecu avgustu in konča v mesecu
juliju prihodnjega leta.
V primeru, da iz razloga na strani BZS ni opravljeno predpisano usposabljanje za pridobitev
usposobljenosti določene stopnje licenc se veljavnost licence podaljša do kasneje
razpisanega usposabljanja
Pogoj za pridobitev licence je udeležba na seminarju ali posvetu, ki ga razpisuje pristojni
organ BZS.
S Pravili pa se ne predpisuje način in postopek pridobivanja licenc za sodnike z licenco C, ki
delujejo samo v območnih balinarskih zvezah saj je za izvajanje njihovega usposabljanja
pristojna posamezna območna zveza.
8. člen
Program in vsebino posveta ali seminarja pripravi Strokovni svet, ki za izdelavo programa
vključi druge organe Zveze ali na njihov predlog vključi določene strokovne delavce.
Program vsako leto potrjuje sekretariat BZS in velja za posamezno tekmovalno sezono.
V primeru, da za naslednjo tekmovalno sezono izdelava novega programa ni potrebna je
veljaven zadnji sprejeti program posveta ali seminarja.
9. člen
Na posvet ali seminar za pridobitev posamezne stopnje licence se obvezno vabijo:
- vsi strokovni delavci, ki jih klubi, udeleženci državnega ligaškega tekmovanja, prijavijo za
vodenje tekem svojega kluba,
- vsi sodniki, ki jih Sodniška komisija določi, v okviru predpisanega števila, za sojenje tekem
na določeni stopnji tekmovanja.
10. člen
Pristojni organ za usposabljanje vseh strokovnih delavcev v BZS je strokovni svet pri BZS.
Strokovni svet je tudi odgovoren za vodenje evidence o izdaji potrdil o usposobljenosti po
stopnjah licenc. Potrditev usposobljenosti za pridobitev stopnje licence se vpisuje v
predpisan dokument posameznega udeleženca usposabljanja.
Evidenca o sodnikih in strokovnih delavcih, ki so si pridobili licenco, se vodi tako po stopnji
licence in po klubih v katerem so včlanjeni ali v njem delujejo strokovni delavci z licenco.

11. člen
Kot predpisan dokument za vpisovanje usposobljenosti za pridobitev licence se uporablja:
- za strokovne delavce: dodatek k članski izkaznici z nazivom: Podatki o strokovni izobrazbi
in usposobljenosti v BZS
- za sodnike:sodniška izkaznica oziroma dodatek k sodniški izkaznici z nazivom: Podatki o
strokovni usposobljenosti
12. člen
V predpisani dokument se vpiše stopnja in datum pridobitve usposobljenosti za določeno
stopnjo licence.
Ob vpisovanju usposobljenosti za licenco C je potrebno predhodno preveriti izpolnjevanje
pogojev kluba za tekmovanje, ki ga določajo Pravila o tekmovanjih po zahtevani stopnji
usposobljenosti strokovnega delavca v klubu. Zato se pri teh delavcih vpis opravi tako, da se
za črko C obvezno naredi poševnica, nato pa se vpiše stopnja usposobljenosti strokovnega
delavca v klubu, ki izpolnjuje zahtevani pogoj usposobljenosti za tekmovanje kluba, določen
v Pravilih o tekmovanjih.
( primer: klub, ki tekmuje v super ligi ima trenerja, ki si je pridobil licenco A. Vpis se zato
opravi: C/A. Ali primer: klub, ki tekmuje v I. ali II, ligi ima inštruktorja balinanja, ki si je pridobil
licenco B. V tem primeru se opravi vpis: C/B.
13. člen
Podatki o vseh strokovnih delavcih, ki so pridobili usposobljenost za izdajo licence se
dostavijo v predpisanem obsegu OK Slovenije, ki po prejemu vseh podatkov o udeležencih
usposabljanja izda licenco za posamezne sodnike in strokovne delavce.
O pridobitvi potrdila o usposobljenosti za izdajo licenc sodnikov se poimensko obvesti
Sodniška komisija pri BZS, za strokovne delavce pa Tekmovalna komisija pri BZS.
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