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V skladu s Programom usposabljanja strokovnih delavcev v obdobju 2012 - 2014, ki ga je
sprejel Izvršni odbor Balinarske zveze Slovenije objavljamo

RAZPIS
za usposabljanje strokovnih delavcev 2012 v naziv mentor balinanja
I. Splošno
1.
Namen razpisa je zbiranje prijav za usposabljanje za naziv mentor balinanja s strani
balinarskih društev oz. klubov z namenom, da se na osnovi prejetih prijav za izobraževanje,
izdela podroben časovni program izobraževalne vsebine.
2.
Podroben časovni program izvajanja izobraževalne vsebine bo posredovan vsem prijavljenim
udeležencem in njihovim klubom, najkasneje 7 dni pred začetkom tečaja za posamezni naziv.

II. Usposabljanje v strokovni naziv mentor balinanja
3.
V obliko usposabljanja za naziv mentor balinanja, naj balinarska društva oz. klubi prijavijo
svoje člane, ki bodo vodili njihove ekipe na tekmah državnih lig. ( ob pogoju, da imajo v
klubu državne lige, strokovnega delavca za usposabljanje igralcev in to najmanj z nazivom
inštruktor balinanja ).
4.
V usposabljanje za strokovni naziv mentor balinanja se lahko prijavi kandidat, ki izpolnjuje
naslednje pogoje:
- da ima najmanj 4. stopnjo strokovne izobrazbe
- da ima sposobnosti za usposabljanje igralcev

5.

Usposabljanje bo predvidoma izvedeno 09, 10. in 11.junija 2012 v Ljubljani, po
Programu usposabljanja strokovnih kadrov v BZS, ki ga je odobrilo Ministrstvo za šolstvo in
šport R Slovenije.
6.
Skupni čas usposabljanja kandidatov bo izveden na naslednji način:
- praktično usposabljanje ( 18 ur ) bo izvedeno v balinarski dvorani, v kraju, iz katerega bo
največ prijavljenih kandidatov
- predavanja o nalogah, odgovornostih in dolžnostih vodenja ekipe ( 3 ure ) bo v istem kraju,
kjer bo izvedeno praktično usposabljanje kandidatov.
- praktično usposabljanje (25 ur) bo kandidat opravil v klubu.
7.
Število prijavljenih kandidatov ne sme biti manjše od 12 in ne večje od 16 udeležencev.
V kolikor bo v posamezni OBZ zbrano zadostno število kandidatov, bo usposabljanje za
mentorje balinanja izvedeno v kraju tiste OBZ.
8.
Tečaj bo brezplačen, ker se za pokritje stroškov predvideva črpanje sredstev ESS
( Evropskega socialnega sklada ) in mora biti po programu črpanja sredstev ESS za leto 2012,
končan najkasneje do 31.08.2012.
9.
Prijave v usposabljanje za naziv mentor balinanja v pisni obliki, sprejema pisarna BZS,
najkasneje do 30.maja 2012.
10.
V primeru prevelikega števila prijav bodo imeli prednost kandidati iz klubov državnih lig, v
katerih še nimajo mentorja balinanja in kandidati, ki so bili že prijavljeni.na razveljavljeni
razpis v mesecu februarju 2012.
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