
   
 

Medvode, 24. 6. 2020 
 
 
 
 
ZADEVA: Razpis za sofinanciranje trenerjev 
 

 
 

Med pripravo strategije za naslednje obdobje je BZS razmišljala o možnih dodatnih 
pomoči klubom. Glede na to, da je BZS najšibkejša na področju trenerskega kadra je 
je UO na zadnji seji sprejel način pomoči, ki je predstavljen v naslednjem razpisu.  
 
BZS bo preko tega razpisa izbrala 4 trenerje (na razpis se prijavi klub z željenim 
trenerjem), ki so zaposleni v klubu za polni delovni čas ali delajo preko s.p. kot 
trenerji za polni delovni čas. BZS bo izbranim trenerje mesečno sofinancirala 500,00 
EUR, kar pa mora predstavljati najmanj polovico prihodka trenerja (tako mora klub 
zagotoviti najmanj 500,00 EUR na mesec, lahko pa tudi več). S trenerji se bodo 
sklenile pogodbe o sodelovanju za 24 mesecev.  
 
Na razpisu ne morejo sodelovati klubi, ki imajo v klubu trenerje, ki so že financirani iz 
javnih sredstev.  
 
Trenerji s katerimi bi se sklenila pogodba, bodo morali mesečno opraviti 100 ur 
treningov, od tega 30 ur za BZS. Med opravljene ure se štejejo tudi domači turnirji 
(12 ur na turnir).  
 
Trenerji se bodo s podpisom pogodbe zavezali, da bodo opravili naslednje zadeve: 
- tekom pogodbe mora trener opraviti usposabljanje za trenerja stopnja 2; 
- opraviti eno izobraževanje na leto v tujini (ustreznost potrdi BZS); 
- izvedba vsaj 90 min predavanja na licenčnem seminarju; 
- trener mora trenirati tekmovalce (ne rekreacije); 
- dogovor o sofinanciranju se podpiše od 1.9.2020 do 31.8.2022; 
- sofinancirani trener je dolžen narediti v povprečju 30h mesečno za BZS (ure v BZS 
se opravijo v dogovoru z glavno trenerko Majo Kersnik – spremljave na turnirjih, 
pomoč pri treningih, udeležba na pripravah…) 
- vse predloge obravnava UO in jih potrdi; 
- trenerji so dolžni mesečno pošiljati poročilo Maji Kersnik in OVŠ; 
- prijavljeni trener mora na program PŠŠ redno prijavljati vsaj eno skupino (v 
primeru, da bo trener uspešen na razpisu se pri financiranju PŠŠ temu klubu 
odšteje ena skupina);  
- v primeru, da trener ne izpolni pogojev (izobraževanje v tujini, predavanja, ure za 
BZS), je klub dolžan sofinanciranje vrniti. 
 



   
Klubi se na razpis prijavijo s trenerjem za katerega posredujejo življenjepis in 
trenerske izkušnje.  
 
Rok za prijave je 20.7.2020, prijave se posredujejo na elektronski naslov sekretarja 
matevz.srekl@gmail.com 
 
UO bo prejete vloge obravnaval na svoji naslednji seji. V primeru večjega števila 
prijav se bodo zahtevala še dodatna dokazila. 
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