BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
LJUBLJANA, Tržaška 2

07.04.2010

ZAPISIK
10. seje Izvršnega odbora Balinarske zveze Slovenije, ki je bila, 6. aprila 2010 v sejni
sobi na sedežu BZS, na Tržaški 2 v Ljubljani.
PRISOTI: Jože Rebec, Franc Morelj, Srečko Lapanja, Miloš Nikolič, Zdravko Taškar,
Branko Šefran, Marjan Ferfolja, Maks Ferš, Damjan Rupnik, Robert Kocjan,
ODSOTA: Željko Voglar, Jelka Lorenčič Kožman, Peter Snoj
VABLJEI – PRISOTI: Ivan Breznik, Dušan Butinar
DEVI RED:
1.Pregled in potrditev zapisnika 9. seje
2.Obravnava dnevnega reda in gradiva za 60. sejo Skupščine Balinarske zveze Slovenije
a) obravnava in sprejem Zaključnega računa 2009
b) obravnava in sprejem Letnega programa in Finančnega načrta za leto 2010
c) obravnava in sprejem predloga sprememb v državnem ligaškem tekmovanju 2011/2012
d) obravnava in sprejem sprememb Pravilnika o tekmovanjih
e) obravnava in sprejem sprememb Pravilnika o registraciji
3.Imenovanje selektorja mladinske balinarske reprezentance Slovenije
4.Poročilo o izvajanju usposabljanja v letu 2010
5.Razno
Ad 1.
Pri pregledu Zapisnika 9. redne seje je bilo ugotovljeno, da so sklepi izvršeni, oz v izvajanju.
Zapisnik 9. seje je bil sprejet soglasno
Ad 2
a) Člani Izvršnega odbora so obravnavali priložena gradiva za obravnavo in sprejem na 60.
Skupščini BZS in predlagajo delegatom skupščine, da obravnavajo in potrdijo naslednje
dokumente:
-Poročila o delu predsednika, izvršnega odbora , predsednikov komisij in selektorjev
-Podatke iz Bilance stanja na dan 31.12.2009,
-Podatke iz Izkaza poslovnega izida v obdobju od 1.1. do 31.12.2009,
-Pojasnila k Računovodskim izkazom za leto 2009,
-Pregled stroškov v obdobju januar – december 2010
V razpravi je bilo poudarjeno, da so dokumenti pregledni, saj s priloženimi prilogami –
Pregled stroškov v letu 2009, prikazujejo porabo stroškov po posameznih postavkah.
b) Finančni načrt Balinarske zveze Slovenije za leto 2010,
-Letni program Balinarske zveze Slovenije za leto 2010
-Poročilo Nadzornega odbora BZS
Člani IO soglašajo, da predloženi Finančni načrt s prilogo – Letni Program BZS v letu 2010,
odraža realno finančno konstrukcijo, za izvedbo načrtovanih aktivnosti v letu 2010.
SKLEP: Potrdi se priloge Zaključnega računa 2009 in se ga predlaga v sprejem skupščini
SKLEP: Potrdi se predlog finančnega načrta in letnega programa 2010 in se ju predlaga v
sprejem skupščini.
Sklepa sta bila sprejeto soglasno.

c) Kljub temu, da so člani izvršnega odbora na 9. seji soglasno sprejeli predlog prehoda
ligaškega tekmovanja 2011/2012 in izvedbo prehodnega tekmovanja državnih lig v sezoni
2011, se je v razpravi na seji, pojavilo vprašanje o pravičnosti enokrožnega sistema v letu
2011, vendar je prišel IO BZS ob zaključku razprave do enotne ugotovitve, da je izvedba
enokrožnega sistema nujna, v kolikor želimo, da se bo tekmovanje v sezoni 2011/2012 v
odvijalo v predvidenem terminu. Ker se mora celotno ligaško tekmovanje končati do 3. julija
2011, v tem letu, dvokrožnrgs sistema tekmovanja ni možno izpeljati.
Izvršni odbor BZS predlaga skupščini BZS, da sprejme naslednji
SKLEP: V namen prehoda ligaškega tekmovanja 2011/2012 v termin jesen – pomlad, se v
letu 2011 izvede enokrožni sistem z razigravanjem za prvaka in izpad, v vseh treh državnih
ligah ( superligi, 1. in 2 ligi ).
SKLEP: Člani izvršnega odbora se zadolžijo, da bodo na svojih skupščinah pojasnjevali in
zagovarjali predlog prehoda ligaškega tekmovanja 2011/2012 in predlagano izvedbo
enokrožnega sistema v letu 2011.
Sklepa sta bila sprejeta soglasno.
d) Predlog sprememb Pravilnika o tekmovanjih, predvideva črtanje členov 21 – 27, s čimer se
ukinja besedilo, ki govori o zamudah ekip in času predvidenem za čakanje zamudnikov, kar
pomeni, da se vsa tekmovanja odslej pričnejo ob točno predvideni uri.
SKLEP: Predlog sprememb Pravilnika o tekmovanjih, ki se nanašajo na črtanje določil, ki so
predvidevale čakanja ekip v primeru zamud, se predlaga v sprejem skupščini BZS.
Sklep je bil sprejet soglasno.
e) Predlog sprememb se nanaša na črtanje zadnje vrstice 11. člena Pravilnika o registraciji, ki
se glasi, da morajo biti igralke članice kluba, ki tekmuje v območnem tekmovanju. S to
spremembo bi omogočili igralkam, da kot članice ženske ekipe, ki nastopa v ligaškem
tekmovanju, nastopajo na območnih in državnih prvenstvih v vseh disciplinah brez omejitve,
medtem, ko je po doslej dosledni uporabi dvojne registracije, tem igralkam onemogočen
nastop na državnih prvenstvih v kolektivnih disciplinah ( dvojice, pokal ).
Z omenjeno spremembo pa ne bi preprečili igralkam nastopa v matičnem klubu, ki nastopa v
območnem ligaškem tekmovanju ( tudi v moški konkurenci ), če imajo OBZ tako možnost
uveljavljeno z akti oz. ustreznimi sklepi.
SKLEP: Predlog sprememb ki se nanaša na črtanje teksta zadnje vrstice 11. člena Pravilnika
o registraciji igralcev, ki je predvideval dvojno registracijo igralk, se predlaga v sprejem
skupščini BZS.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad 3)
Izvršni odbor je bil seznanjen, da sta na objavljeni razpis za selektorja državne mladinske
reprezentance, do predpisanega roka oddala vlogi: Milan Bozovičar in Anton Kosar, ki oba
izpolnjujeta zahtevane pogoje iz razpisa.
Po razpravi, v kateri so bili člani izvršnega odbora, predhodno seznanjeni s pisnimi vlogami
obeh kandidatov, je izvršni odbor sprejel naslednji
SKLEP: Za selektorja mladinske reprezentance Slovenije se imenuje Anton Kosar.
Sklep je bil sprejet z enim glasom proti.
Ad 4)
Izvršni odbor se je seznanil s poročilom o usposabljanju strokovnih delavcev v BZS, ki ga je
podal vodja izvajanja usposabljanja Ivan Breznik.

V letu 2010 smo izvedli usposabljanje za mentorje, inštruktorje in trenerje balinanja, enak
obseg usposabljanja načrtujemu tudi v letu 2011. Usposabljanje je delno financirano iz sklada
ESS in je za klube in slušatelje brezplačno. Zato toliko bolj preseneča neresnost nekaterih
posameznikov in klubov prijaviteljev tečajnikov, saj se tečaja za mentorja balinanja ni
udeležilo 7 od 32 prijavljenih kandidatov, usposabljanja za inštruktorje balinanja se ni
udeležilo 6 od 16 prijavljenih kandidatov, usposabljanja za trenerje balinanja pa se niso
udeležili 3 od 11 prijavljenih kandidatov. Ker neudeležba prijavljenih kandidatov predstavlja
probleme pri načrtovani izvedbi programa in kaže neresen odnos do predavateljev in
inštitucij, ki vodijo usposabljanje naših kadrov, je potrebno sprejeti določene sankcije pri
ponovni prijavi kandidatov za določene programe usposabljanja, za klube, iz katerih se
prijavljeni kandidati iz neopravičenih razlogov niso udeležili usposabljanja v letu 2010.
SKLEP:
-Sprejeti je potrebno ustrezne ukrepe v primerih, ko se prijavljeni kandidat ne udeleži
usposabljanja.
-Izdelati je potrebno analizo strokovnih delavcev po OBZ v smislu zagotavljanja zahtevanih
strokovnih delavcev, po klubih državnih ligašev.
-Izvede se ustrezna izročitev spričeval, kandidatom, ki so uspešno opravili usposabljanje.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad 5
Za uspešno delo pri ustanavljanju Regijskih centrov za mladino in članice, je potrebno v
najkrajšem času izpeljati potrebne aktivnosti:
-ugotoviti pogoje o dejanski možnosti formiranja posameznih centrov v določenih OBZ,
-potrditi posamezne regijske centre na podlagi predloženih programov s strani imenovanega
vodje centra,
-dogovoriti enotno formo in izvedbo delovanja regijskih centrov,
-sklicati vse imenovane vodje regijskih centrov, na skupni sestanek, na katerem se predstavi
naloge centrov,
-ovrednotiti plačilo izvajalcem usposabljanja v centrih, ki jih po sklepu IO BZS krije BZS,
-imenovati koordinatorja s strani BZS, za spremljanje aktivnosti in delovanja posameznih
centrov in vodenje koordinacije z vodji centrov.
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