BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Ljubljana, Trţaška 2

30.08.2010

ZAPISNIK
11. seje Izvršnega odbora Balinarske zveze Slovenije, ki je bila 25.08.2010 s pričetkom ob
17.uri v sejni sobi na sedeţu BZS, na Trţaški 2 v Ljubljani.
PRISOTNI ČLANI IO: Joţe Rebec, Franc Morelj, Srečko Lapanja, Miloš Nikolič, Zdravko
Taškar, Branko Šefran, Marjan Ferfolja, Maks Ferš, Damjan Rupnik, Robert Kocjan
ODSOTNI ČLANI IO: Jelka Lorenčič Koţman, Peter Snoj, Ţeljko Voglar
VABLJENI – PRISOTNI: Ivo Čibej – odvetnik, pooblaščenec BK Planina Petrič, Branko
Šček, Dušan Jenko, Andrej Berginc, Ivan Breznik, Dušan Butinar
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 10. seje
2. Obravnava pritožbe Balinarskega kluba Planina Petrič, na sklep Tekmovalne
komisije BZS, z dne 5.7.2010
3. Obravnava in potrditev poročila o delovanju regijskega centra v Postojni
Ad 1.
Pri pregledu zapisnika 10. seje IO je bilo ugotovljeno, da so sklepi realizirani oz, se izvajajo.
Zapisnik 10. seje je bil sprejet soglasno.
Ad 2
Predsednik Balinarske zveze Slovenije Joţe Rebec je prisotne seznanil, da je Balinarski klub
Planina Petrič preko svojega pooblaščenca, odvetnika Ivana Čibeja iz Ajdovščine, dne
17.07.2010 vloţil pritoţbo zoper sklep Tekmovalne komisije BZS, z dne 05.07.2010.
Omenjeni sklep pritoţnik v celoti izpodbija, zaradi, po njegovem, zmotne in nepopolne
ugotovitve dejanskega stanja, bistvene kršitve določb postopka in napačne uporabe
materialnega prava.
Na seji Izvršnega odbora sta podala izjavo pooblaščenec BK Planina Petrič, odvetnik Ivo
Čibej, igralec BK Planina Petrič Branko Šček in predsednik BK Ilirska Bistrica Dušan Jenko,
ki pa niso navedli nobenih novih dejstev, temveč le povzeli izjave iz pisne pritoţbe in pisnih
pojasnil, ki so bili članom izvršnega odbora vročeni z gradivom ob sklicu seje.
Po razpravi v kateri so sodelovali predstavniki BK Planina Petrič in BK Ilirska Bistrica in
člani Izvršnega odbora, je bil sprejet naslednji
SKLEP:
1. Potrdi se sklep Tekmovalne komisije, da se tekma Ilirska Bistrica – Planina Petrič
registrira z rezultatom 22:0 za Ilirsko Bistrico.
Po mnenju IO BZS je registracija tekme z rezultatom 22:0 za Ilirsko Bistrico v skladu s 1.
odstavkom 42. člena, točka d, ki govori, da se tekme in srečanja registrirajo v korist
nasprotnika, če zapusti igrišče ali odkloni, da nadaljuje pričeto tekmo. Zoper odločitve
sodnika na tekmovanjih namreč ni ugovora neposredno na tekmi in je njegova odločitev
dokončna, v skladu s 34 členom Pravilnika o tekmovanjih. Čeprav je glavni sodnik svoje
odločitve sprejemal neodločno pa to ni nikakor dovoljevalo ekipi BK Planina Petrič, da ne
nadaljuje srečanja, kot je odločil glavni sodnik tekme.

2. Razveljavi se 2. odstavek 1. točke sklepa Tekmovalne komisije BZS, o odvzemu 3 točk
Balinarskemu klubu Planina Petrič.
Po mnenju IO BZS je Tekmovalna komisija s sklepom o odvzemu 3 točk BK Planini Petrič,
prekoračila svoja pooblastila, ker je ta odločitev, po mnenju Izvršnega odbora v pristojnosti
Disciplinske komisije I. stopnje. Zato se je Izvršni odbor odločil, da ta del sklepa tekmovalne
komisije razveljavi in našteto kršitev BK Planina Petrič preda v obravnavo Disciplinski
komisiji I.stopnje.
3. Zoper Balinarski klub Planina Petrič se predlaga Disciplinski komisiji I. stopnje,
uvedba disciplinskega postopka, zaradi storjene kršitve iz 2.točke 20/b člena
Disciplinskega pravilnika BZS.
3. Ostali del pritožbe BK Planina Petrič, z dne 17.07.2010, na sklep Tekmovalne
komisije, z dne 05.07.2010, se zavrne kot neutemeljen
4. Zoper sklep Izvršnega odbora BZS je možna pritožba na skupščino Balinarske zveze
Slovenije. V skladu z 52 členom Pravil o tekmovanjih, skupščina BZS ni vezana na rok.
Sklep je bil sprejet s 7 glasovi ZA in 3 PROTI.
Ad 3
Izvršni odbor je obravnaval Poročilo o delovanju regijskega balinarskega centra Postojna, ki
ga je pripravil vodja omenjenega centra Pavel Švara.
SKLEP
1. Potrdi se Poročilo o delovanju regijskega balinarskega centra v Postojni.
2. Balinarska zveza krije stroške mentorjev, v višini 8 na uro usposabljanja. Najem balinarske
dvorane krijejo OBZ, stroške prehrane pa klubi udeleţencev.
3. V okviru Regijskega centra Postojna se bodo po dogovoru usposabljali mladi iz OBZ
Postojna, Nova gorica, Notranjska, Seţana in Slovenska Istra.
4. Poziva se odgovorne v regijskih centrih v OBZ na vzhodu, da tudi oni pripravijo Poročila o
delovanju centrov, saj bodo stroški mentorjev, s strani BZS po sklepu IO BZS, pokriti le na
osnovi izdelanega poročila in priloţenega stroškovnika.
5. Odgovornim OBZ na vzhodu se priporoča, da se zaradi učinkovitejšega in koordiniranega
dela z mladimi, posamezni centri zdruţijo, na način kot je uveljavljen v OBZ na zahodu.
Seja je bila končana ob 19.uri
Zapisal: Dušan Butinar

Joţe Rebec l.r.
Predsednik

Sklep izvršnega odbora, pritožba BK Planina Petrič, pisne izjave sodnikov tekme in
prič, so v prilogi tega zapisnika in arhivirani na BZS.

