BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Ljubljana, Trţaška 2

19.11.2010

ZAPISNIK
12. seje Izvršnega odbora Balinarske zveze Slovenije, ki je bila 17.11.2010 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, Jelka
Lorenčič Koţman, Peter Snoj, Ţeljko Voglar
VABLJENI – PRISOTNI: Ivan Breznik, Dušan Butinar
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 11. seje
2. Državno ligaško tekmovanje 2011
-predlog sestave Superlige, I.lige vzhod, I.lige zahod, II.lige vzhod-center, II.lige vzhod-sever,
II.lige zahod, na osnovi doseţenih uvrstitev v letu 2010
-izjavljanje klubov o tekmovanju v tekmovalni sezoni 2011
-sprejem aktivnosti za organiziranost in izvedbo tekmovanj v letu 2011
-prestopni rok ter registracija igralcev in klubov
3. Koledar tekmovanj v letu 2011 in 2011/2012
-Pravila o tekmovanjih 2011
4. Obravnava višine članarine in dodatne članarine (kotizacija) za leto 2011 in določitev
višine točke za prestop igralca iz kluba v klub
5. Določitev vrstnega reda prijaviteljev s področja balinanja, na javni razpis Fundacije
za šport, za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2011, 2012 in 2013.
6. Usposabljanje strokovnih delavcev v Balinarski zvezi Slovenije
-informacija usposabljanja strokovnih delavcev v letu 2010-11-19-informacija o
usposabljanju strokovnih delavcev v letu 2011
7. Informacija o aktivnostih za izbor Balinarja leta 2010
8. Informacija o izvedbi mednarodnih tekmovanj v letu 2011 v Sloveniji
9. Informacija s seje športne komisije FIB
10. Razno
Ad 1
Pri pregledu zapisnika 11. seje IO BZS, na kateri se je obravnavala pritoţba BK Planina Petrič
na sklep Tekmovalne komisije BZS, je bilo ugotovljeno, da je pooblaščenec BK Planina
Petrič, odvetnik Ivo Petrič, vloţil pritoţbo tudi na sklep Izvršnega odbora BZS, ki je potrdil

sklep TK BZS o registraciji tekme Ilirska Bistrica BZS z rezultatom 22:0, ter podal predlog
disciplinski komisiji BZS, za uvedbo disciplinskega postopka zoper BK Planina Petrič, ker je
ta na omenjeni tekmi odbila zahtevo glavnega sodnika tekme za nadaljevanje, zaradi naliva,
prekinjene tekme.
Sekretar BZS Dušan Butinar je člane izvršnega odbora seznanil, da je bila seja disciplinske
komisija I. stopnje sklicana, vendar je bil na predlog pooblaščenca BK Planine Petrič,
odvetnika Iva Čibeja sprejet sklep, da se disciplinski postopek proti BK Planina Petrič
prekine, do odločitve drugostopenjskega organa – skupščine BZS.
SKLEP: Skupščina Balinarske zveze Slovenije, na kateri se bo obravnavala pritožba BK
Planina Petrič, se skliče v sredo 8.decembra ob 17. uri, na sedežu BZS na Tržaški 2. v
Ljubljani.
Pri pregledu Zapisnika 11. seje IO BZS je bilo ugotovljeno, da so vsi sklepi realizirani.
Zapisnik 11. seje izvršnega odbora je bil sprejet soglasno.
Ad 2
-V letu 2011 bo v vseh članskih drţavnih ligah nastopilo po 8 ekip ( z izjemo 2. lige vzhodsever kjer bo igralo 6 ekip). Svoj nastop je s podpisom izjave do 15.11. potrdilo 6 klubov v
Superligi, vseh 8. klubov v 1.drţavni ligi vzhod, 7. klubov v 1. ligi zahod, 7.klubov v 2. ligi
vzhod-center, 5.klubov v 2.ligi vzhod-sever in 7.klubov v 2.ligi zahod. Svoj nastop je potrdilo
tudi vseh 6. ekip 1. drţavne lige in vseh 5. klubov 2. drţavne lige za članice. Klube drţavnih
lig, ki še niso posredovali Izjave o tekmovanju v drţavnih ligah 2011, se pozove, da to storijo
najkasneje do 20.novembra 2010.
Seznam nastopajočih klubov v drţavnih ligah za mladince in dečke, bo skupaj s propozicijami
objavila komisija za mladino.
-prestopni rok igralcev v letu 2010 ( za tekmovanje - pomlad 2011 ), je po sklepu skupščine,
določen v terminu od 2.12. do 11.12.2010, registracija igralcev pa od 13.12.do 20.12.2010.
Klubi morajo v času od 15.11 do 30.11. najaviti prestope igralcev iz kluba v klub, zaradi
izračuna odškodnine. Trenutno ni prestopa igralcev, v pisni obliki najavil še noben klub.
SKLEP: Sprejme se informacija o sestavi drţavnih lig 2011 in izvedbi prestopnega roka in
registracije igralcev v mesecu decembru 2010.
SKLEP: Izvede se javni ţreb za ekipe superlige 2011, v sredo 8.12, ob 16. uri v sejni sobi, na
sedeţu BZS, na Trţaški 2, v Ljubljani.
SKLEP: Razpored tekem Super lige se skupaj s Pravili o tekmovanju 2011, takoj po ţrebanju
objavi na spletni strani BZS, do konca meseca decembra pa se Razpored tekmovanja skupaj s
Pravili o tekmovanju 2010, posreduje klubom Superlige v pisni obliki.
SKLEP: Komisija za mladino propozicije, na sedaj uveljavljen način in naredi razpored
tekmovanj v drţavnih ligah za dečke in mladince.
SKLEP:Po registraciji in opravljenem javnem ţrebanju parov 1. in 2. drţavne lige se objavi
Koledar tekmovanj 2011, skupaj s Pravili o tekmovanju, propozicijami in naslovi vseh
registriranih klubov in sekcij.
Ad 3
-tekmovalno leto 2011 se za klube superlige po enokroţnem sistemu z razigravanjem, prične
15. januarja in se konča 26.marca, za klube 1. in 2. drţavne lige pa se tekmovanje po
enokroţnem sistemu z razigravanjem prične 23. aprila in se konča 26 julija. Izločilna srečanja
od 8. do 13 kroga, se igrajo v sobotah in povratna ob nedeljah.

-prestopni rok v letu 2011 ( za tekmovanje 2011/2012 ) se predlaga v terminu od 27.junija do
1 julija, registracija pa od 2.julija. do 8.julija 2011
- termin prestopnega roka in registracije, ostane enak tudi v naslednjih tekmovalnih sezonah.
-v skladu s sklepom o določitvi prestopnega roka, se ustrezno spremeni tudi besedilo v 6. in
17. členu Pravil o aktivnosti za pravočasno registracijo klubov in igralcev.
-v skladu s sklepom o določitvi prestopnega roka za tekmovalno sezono 2011/2012 in naprej,
se pripravi tudi predlog za spremembo 31. in 35. člena Pravilnika o registraciji igralcev in
balinarskih organizacij, za sprejem na letni skupščini 2011.
-Tekmovalna sezona 2011-2012 se bo začela s tekmovanjem v 1. in 2. drţavni ligi, 27.
avgusta 2011 in bo trajala do 1.oktobra 2011 ter se nato nadaljevala od 5. maja do 23 junija
2012.
Tekmovalna sezona 2011-2012 se bo za klube superlige začela 22.oktobra 2011 in bo trajala
do 3.decembra 2011 ter se nato nadaljevala od 11 februarja do 24.marca 2012.
-na predlog strokovnega delavca, se priloţeno gradivo Pravil dopolni s popravki v 70, 79, 83.
in 86.členu, s predlogi oblikovanimi na 12. seji izvršnega odbora pa še s popravki v 44, 55,
57, 59, 71, 72, 81, 93, 95 in 103 člena.
-pripombe, ki se nanašajo na tekmovanje v drţavnih ligah za dečke in mladince se odstopijo v
reševanje in odločanje komisiji za mladino.
-na pripombo člana, ki je na sami seji postavil vprašanje o smiselnosti nekaterih kazni,
zapisanih v 112 členu Pravil, se pripravi pisni odgovor.
-poleg sprememb tekmovanja zaradi uvedbe enokroţnega sistema v vseh ligah v letu 2011, in
sprememb terminov prestopnih rokov in registracije igralcev, se spremembe v Pravilih
nanašajo tudi na izenačenje igralnega časa v klasični igri v vseh drţavnih ligah, tako da bo
odslej igra posamezno in dvojic tudi v Superligi trajala 75 minut, spremenjen je tudi način
razigravanja v ligaškem tekmovanju, v primeru ko se srečanje ob rednem delu konča
neodločeno, predlagana sprememba je tudi ta, da bodo na tekmovanju starejših članov, odslej
nastopali vsi registrirani igralci kluba, starejši od 55 let, torej tudi člani klubov drţavnih lig.
SKLEP: potrdi se predlagane termine ligaških tekmovanj v tekmovalni sezoni 2011 in v
tekmovalni sezoni 2011-2012, kot tudi termine za izvedbo prestopnega roka in registracijo
igralcev.
SKLEP: Vzame se na znanje Koledar mednarodnih tekmovanj v letu 2011. V času
mednarodnih prireditev, ki bodo potekale pod okriljem Balinarske zveze Slovenije, naj ne bi
bilo organiziranih drugih balinarskih prireditev na ozemlju Slovenije.
SKLEP: Organizacija Balinarskega turnirja za člane do 23 let, ki naj bi bila v terminu od 16.
do 17. aprila v Sloveniji, odpade, ker naj bi bilo v tem terminu Svetovno prvenstvo za
mladince in člane do 23 let v Italiji, izvedba turnirja v kasnejšem terminu pa za BZS ni
sprejemljiva, zaradi organizacije Evropskega prvenstva za članice, ki ga v mesecu septembru
2011 organizira Balinarska zveza Slovenije.
SKLEP: Potrdi se predlagane spremembe posameznih členov v Pravilih o tekmovanjih.
Ad 4
Predlog višine članarine za leto 2011in kotizacije za tekmovalni sezoni 2011 in 2011-2012 je
podal sekretar Dušan Butinar, ki je poudaril, da se na predlog nekaterih OBZ, predlaga višja
članarina za klube drţavnih lig, na račun zniţanja članarine za klube območnih lig, vendar so
člani izvršnega odbora omenjeni predlog soglasno zavrnili in zahtevali da je višina članarine
za člane drţavnih lig enaka kot za klube prvih in drugih območnih lig, z obrazloţitvijo, da

bodo morali klubi drţavnih lig v letu 2011 poleg članarine plačati tudi kotizacijo za sezono
2011 in za sezono 2011-2012 in zato povišanje članarine na račun območnih ligašev ni
sprejemljivo. Ta predlog bodo člani izvršnega odbora tudi zagovarajali skupščinah v OBZ.
V razpravi se je oblikoval tudi nov predlog višine kotizacije za leto 2011, tako da klubi
drţavnih lig za tekmovalno sezono 2011, ko se igra enokroţni sistem, v mesecu decembru
2010 plačajo le polovičen znesek kotizacije, za tekmovalno sezono 2011-2012, pa plačajo v
mesecu juliju 2011 polno višino kotizacije.
SKLEP: Skupščini se predlaga v sprejem naslednja višina članarine 2011
-za klube drţavnih lig
170 EUR
-za klube 1.in 2.lige OBZ
170 EUR
-za sekcije in klube 3.lige OBZ 100 EUR
-za ţenske sekcije
65 EUR
-prva registracija
80 EUR
SKLEP: Skupščini se predlaga v sprejem naslednja višina kotizacije
SUPER LIGA: 245 EUR - do 12.12.2010 in 485 EUR – do 02.07.2011
I. LIGA:
185 EUR - do 12.12.2010 in 185 EUR – do 02.07.2011
II. LIGA:
125 EUR - do 12.12.2010 in
250 EUR – do 02.07.2011
SKLEP: Višino članarine in dodatne članarine/kotizacije, bo sprejela Skupščina BZS na seji
8.12.2010, na sedeţu BZS v Ljubljani.
SKLEP: Dodatno članarino/kotizacijo za tekmovalno sezono 2011, drţavni ligaši poravnajo
najkasneje do 12.12.2010, za tekmovalno sezono 2011-2011 pa najkasneje do 02.07.2011.
SKLEP: Članarino za leto 2011 poravnajo OBZ za svoje klube po končani registraciji,
vendar najkasneje do 01.02.2011.
SKLEP: Višina točke za prestop igralca iz kluba v klub za leto 2011 znaša 58 EUR, tako kot
doslej.
Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno.
Ad 5
SKLEP: Na osnovi podanih informacij prijaviteljev s področja balinanja za razpisana
sredstva Fundacije za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2011, 2012, in 2013, se
poda naslednji prioritetni vrstni red prijaviteljev s področja balinanja:
1. Mestna občina Koper – izgradnja balinarske dvorane Ţusterna Koper
2. Balinarski klub Krim – pokritje zunanjega štiristeznega balinišča Krim.

Ad 6
V letu 2010 je usposabljanje strokovnih delavcev v BZS, uspešno opravilo 7 trenerjev, 13
inštruktorjev in 25 mentorjev. Po sklepu IO BZS je bil naziv inštruktorja balinanja podeljen
tudi osmim igralcem, ki so na dosedanjih svetovnih prvenstvih osvojili naslove svetovnih
prvakov v članski konkurenci. Vendar bodo morali slednji za nadaljnje usposabljanje za
trenerja balinanja, opraviti praktični del usposabljanja, ki je predpisan za inštruktorje
balinanja.

V letu 2011 je v začetku meseca predvideno usposabljanje za inštruktorje balinanja, ki naj bi
bilo sofinancirano iz naslova sredstev ESS. Razpis je v teku. Zato pozivamo vse nove drţavne
ligaše in klube, ki v svoji sredini nimajo ustreznih strokovnih delavcev, da prijavijo svoje
kandidate za usposabljanje v inštruktorja balinanja.
SKLEP: Sprejme se informacija o uspešno zaključenem usposabljanju strokovnih delavcev v
letu 2010 in informacija o načrtovanem usposabljanju strokovnih kadrov v letu 2011.
Ad 7
SKLEP: Na osnovi rezultatov doseţenih na ligaškem tekmovanju in drţavnih prvenstvih v
Sloveniji in doseţenih rezultatov na mednarodnem tekmovanju so statististično najbolje
ocenjeni igralci (in igralka) v posameznih kategorijah,proglašeni za balinarja leta 2010 v svoji
kategoriji.
ČLANI – Dejan TONEJC
ČLANICE – Tadeja SODEC
MLADINCI – Matej KAVČIČ
DEČKI – Jan ZAKRAJŠEK in Matija POVH ( oba imata enako število točk )
Za BALINARJA LETA 2010 se kot najuspešnejši športnik – balinar, v letu 2010, po sklepu
Izvršnega odbora BZS, razglasi Davor JANŽIČ, nosilec dveh naslovov evropskih prvakov
2010, v disciplini natančnega zbijanja in v dvojicah, skupaj z Dejanom Tonejcem.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad 8
V letu 2011 je predvidena izvedba Evropskega prvenstva za ţenske v Sloveniji. Organizacija
Evropskega prvenstva za ţenske je bila zaupana Balinarskemu klubu GIC Gradnje, ki je podal
kandidaturo za organizacijo EP in občini Rogaška Slatina.
Ker smo po predhodnih v razgovorih z ţupanom občine Rogaška Slatina in predstavniki
Hotela Sava ugotovili, in da bi celotni stroški bremenili izključno Balinarsko zvezo Slovenije,
da ob dvorani ne bo moţno postaviti pokritega začasnega objekta, kot je bilo načrtovano,
druge potrebne rezervne balinarske dvorane pa v okolici Rogaške Slatine ni, da so penzionske
storitve v Hotelu Sava/Zagreb previsoke in da ni pripravljenosti za sponzoriranje EP s strani
soorganizatorjev, smo prisiljeni iskati še druge ugodnejše ponudnike v Sloveniji.
SKLEP: Pooblasti se predsednika BZS Joţeta Rebca, da opravi razgovore v zvezi pridobitve
najboljšega oz. najcenejšega ponudnika za organizacijo in izvedbo Evropskega prvenstva za
članice, meseca septembra 2011 v Sloveniji.
Sklep je bil sprejet soglasno!
A9
Poročilo s seje športne komisije FIB je podal član te komisije Marjan Ferfolja.
Predstavljen je bil Koledar mednarodnih tekmovanj 2011, vendar vsi organizatorji še niso
znani.
Svetovno prvenstvo 2011 za člane do 23 let in mladince, bo po odpovedi Srbije, verjetno v
Italiji, v mesecu aprilu, ko je po Koledarju predviden Mednarodni turnir članov do 23 let v
Sloveniji, ki bo zaradi tega prestavljen v drug termin. Četverobojev odslej ne bo več. Namesto
njih bodo organizirani mednarodni turnirji s po tremi igralci iz osmih drţav. Od leta 2011
naprej naj bi mednarodno klubsko tekmovanje potekalo v dveh smereh. V Pokalu Evropskih

prvakov bi nastopali prvaki evropskih drţav, v novem Pokalu narodov pa prvaki drugega
ranga tekmovanja posameznih drţav ( npr. v Sloveniji prvak 1.lige).
Določena je bila starostna omejitev igralcev za posamezna tekmovanja. Igralec, ki dopolni 14
let lahko igra vse do kategorije igralcev do 23 let, igralec z dopolnjenimi 15.leti pa lahko igra
tudi za člane.
Na seji je bilo govora tudi o priznanju rekordov: Doseţeni rekordi niso uradni, dokler ne
dobijo uradne homologacije – potrditve s strani FIB.
Na seji športne komisije FIB so bili imenovani sodniki za sojenje Svetovnih prvenstev in
drugih večjih mednarodnih tekmovanj. Slovenski mednarodni sodniki so bili določeni za
naslednja prvenstva v letu 2011: SP člani – Tomaţ Centa, SP člani do 23 in mladinci – Sandi
Kofol, EP članice – Zdravko Taškar Beloglavec. Mednarodni turnir članov do 23 let v
Sloveniji – Kofol Sandi. Na vsa omenjena tekmovanja je kot delegat FIB imenovan Marjan
Ferfolja.
SKLEP: Sprejme se informacija s seje športne komisije FIB.
Ad 10
Izvršni odbor je obravnaval vlogo BŠD GIC Gradnje Rogaška, za organizacijo Šole balinanja
v Rogaški Slatini v času zimskih počitnic.
V razpravi je bilo poudarjeno, da bo Balinarska zveza Slovenije tako kot doslej organizirala
tradicionalno šolo balinanja le v letnem terminu.
BŠD GIC Rogaška pa lahko izvede načrtovano vadbo z dečki v zimskem terminu v lastni
reţiji, toda ne pod imenom Šola balinanja, temveč z nazivom Balinarski kamp za dečke, v
katerega lahko kot nosilec povabi tudi dečke iz drugih sredin.
SKLEP: Predlog je bil sprejet soglasno
Seja je bila končana ob 21 uri.
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Joţe Rebec l.r.
Predsednik

