BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Ljubljana, Tržaška 2
Datum: 17.03.2011

ZAPISIK
13.seje Izvršnega odbora Balinarske zveze Slovenije, ki je bila 16. marca 2011 ob 16.30
uri, v sejni sobi na Tržaški 2/I, v Ljubljani.
PRISOTI ČLAI: Jože Rebec, Franc Morelj, Srečko Lapanja, Miloš Nikolič, Zdravko
Taškar, Branko Šefran, Marjan Ferfolja, Maks Ferš, Damjan Rupnik, Jelka Lorenčič Kožman,
Peter Snoj, Miran Štupica
ODSOTI ČLAI: Voglar Željko – opravičeno
VABLJEI – PRISOTI: Ivan Breznik, Sandi Kofol, Dušan Butinar
DEVI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 12. seje Izvršnega odbora BZS
2. Obravnava Poročila o organizaciji Evropskega prvenstva 2011 za članice Rogaški
Slatini, od 13. do v 17. septembra 2011
3. Obravnava dnevnega reda in gradiva za 62. sejo Skupščine Balinarske zveze Slovenije
-obravnava Poročil o delu organov BZS v letu 2011
- obravnava Zaključnega računa 2010
-obravnava Letnega programa in Finančnega načrta za leto 2011
4. Predlog sprememb normativnih aktov BZS
-Pravilnika o tekmovanjih
-Disciplinskega pravilnika
-Pravilnika o registraciji
5. Potrditev čistopisa Koledarja za leto 2011
-Obravnava predloga sprememb v državnem ligaškem tekmovanju 2011
-Obravnava pripomb strokovnega delavca, na predlagane spremembe s strani TK BZS
-Obravnava Pravil za pravočasno registracijo igralcev in klubov
-Potrditev organizatorjev Državnih prvenstev 2011
-Imenovanje organizacijskega odbora EP 2011
6. Obravnava in sprejem Pravil o licenciranju strokovnih delavcev v BZS
7. Kadrovske zadeve
-Obravnava vloge Ivana Breznika, o nepreklicnem prenehanju dela strokovnega sodelavca
BZS
-Obravnava sklepa Skupščine OBZ Dolenjska za razrešitev Roberta Kocjana, kot člana IO
BZS in imenovanje Mirana Štupice kot člana IO BZS iz OBZ Dolenjska
-Evidentiranje Sandija Kofola za novega člana IO BZS
-Evidentiranje kandidata za mesto disciplinskega sodnika, v skladu 8. in 10. člena
Disciplinskega pravilnika
8. Obravnava predloga za sklic slavnostne skupščine ob 60. letnici Balinarske zveze
Slovenije in organizacije turnirja OBZ, jeseni 2011.
9. Razno

Ad1
Pri pregledu zapisnika so bile ugotovljene naslednje napake:
-pod tč 3 je bilo napačno zapisano, da se nadaljevanje Superlige v letu 2012 prične 11.
februarja. Pravilno je 14.januarja.
-pod tč 4 je bila napačno zapisana višina kotizacije za 1.državno ligo 2011/2012 v višini 185
EUR. Pravilno je 370 EUR.
-pod točko 4 je tudi napačno zapisana letnica za sezono 2011-2011. Pravilno je 2011 – 2012.
-pod tč 9 je pri naštevanju mednarodnih sodnikov napačno napisano Zdravko Taškar
Beloglavec. Pravilno je Bojan Taškar Beloglavec.
SKLEP: Zapisnik 12. seje izvršnega odbora BZS je bil z omenjenimi popravki, sprejet
soglasno.
Ad 2
Verk Jože, predsednik BK GIC Gradnje Rogaška, je člane izvršnega odbora seznanil s
potekom aktivnosti za izvedbo Evropskega prvenstva za članice od 13 – 17 septembra v
Rogaški Slatini. Verk zagotavlja, da bo najkasneje do meseca julija, zagotovljeno dodatno
funkcionalno štiristezno pokrito igrišče v neposredni bližini dvorane. Pokali za prve štiri v
posamezni disciplini so v izdelavi, prav tako je dogovorjeno za nagrade tekmovalk EP. Za
promocijo EP potekajo razgovori s 4 TV hišami, zagotovljeno bo tudi za drugo promocijo
(plakati), bilten EP. Otvoritev EP se načrtuje dan pred začetkom prvenstva v centralnem parku
v Rogaški Slatini.Za udeleženke EP bo zagotovljen prevoz od hotela do dvorane.
Za financiranje omenjenih aktivnosti je zadolžen organizator GIC Rogaška svojimi
pokrovitelji in sponzorji.
Balinarska zveza Slovenije krije celotne stroške namestitve uradnih udeležencev evropskega
prvenstva v Hotelu Sava/Zagreb v Rogaški Slatini, za kar je s hotelom že sprejet dogovor.
BZS krije tudi celotno kritje stroškov sodnikov in drugih uradnih oseb EP, kritje stroškov
prevoza od letališča do Rogaške Slatine, kritje stroškov povezanih s pripravami in nastopi
slovenske reprezentance. Vse obveznosti in zadolžitve se opredelijo v pogodbi, med nosilci
in izvajalci posameznih aktivnosti.
Predsednik BZS Jože Rebec je predlagal imenovanje organizacijskega odbora in častnega
odbora EP. V organizacijskem odboru naj bi bili izključno člani, ki bodo neposredno
zadolženi za izvedbo konkretnih aktivnosti, zato je predsednik BZS zavrnil predlog
predsednice komisije za žensko balinanje, da bi bila v organizacijskem odboru tudi članica
omenjene komisije, saj ima komisija druge pristojnosti in obveznosti, zato zastopanje
njihovega člana v organizacijskem odboru ni potrebno.
SKLEP: Potrdi se informacija o aktivnostih za izvedbo Evropskega prvenstva za članice
od 13 – 17. septembra 2011 v Rogaški Slatini.
SKLEP: Izdela se razpored tekmovanja v 5 disciplinah, ki bo potekalo v dvorani in na
pokritem zunanjem balinišču. ( Zadolžen Marjan Ferfolja, član športne komisije FIB ).
SKLEP:Imenuje se ČASTI ODBOR EP v sestavi:
Predsednik - mag.Branko Kidrič - župan občine Rogaška Slatina in člani; Miro Cerar –član
OKS, Jože Rebec predsednik BZS. V odboru bo kot član tudi predstavnik glavnega sponzorja.
SKLEP: Imenuje se ORGAIZACIJSKI ODBOR EP v sestavi:
Predsednik Srečko Lapanja – predsedenik tekmovalne komisije BZS, tajnik Jože Verk –
predsednik BK GIC Gradnje Rogaška in člani: Marjan Ferfolja – član športne komisije FIB,
Dušan Butinar – skretar BZS, Vili Fištrovec – član GIC Gradnje Rogaška in Marko Verk –
član GIC Gradnje Rogaška.
Sklep je bili sprejeti z 10 glasovi ZA in 1 vzdržanim.

Ad 3
V razpravi na gradivo za obravnavo na 62. Skupščini Balinarske zveze Slovenije, je Franc
Morelj predlagal, naj bo opis postavk v prihodkih in odhodkih v Pojasnilih k računovodskim
izkazom za leto 2010 tekstovno primerljiv z opisom postavk načrtovanih prihodkov in
odhodkov v Finančnem načrtu za leto 2011, zaradi lažje primerjave.
Na vsa pisna vprašanja, ki bodo posredovana, v času sklica skupščine, bo odgovor podan na
seji 62. Skupščine BZS.
SKLEP: Potrdi se gradivo za obravnavo in sprejem na 62. skupščini Balinarske zveze
Slovenije, ki bo v petek 15. aprila ob 16.30 uri v sejni sobi na sedežu BZS, na Tržaški 2 v
Ljubljani.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad 4
Strokovni delavec BZS, Ivan Breznik je podal predlog za sprejem sprememb Pravilnik o
tekmovanjih, Pravilnika o registraciji in Disciplinskega pravilnika, ki jih sprejema skupščina
BZS in predlog za sprejem sprememb Pravil za pravočasno registracijo klubov, ki jih
sprejema IO BZS. Vsi predlogi so bili članom priloženi v pisni obliki.
V razpravi je Miran Štupica opozoril na sporno tolmačenje predlaganih sprememb v 25. členu
Disciplinskega pravilnika, ki se nanaša na izrek suspenza v primerih kaznovanja z rdečim
kartonom. V razpravi je bilo dogovorjeno, da se predlagana sprememba Disciplinskega
pravilnika, umakne z dnevnega reda 62. skupščine, tako da ostane v veljavi dosedanje
besedilo 25. člena Discipliskega pravilnika.
SKLEP: Skupščini se predlaga v sprejem predlog sprememb 52 člena Pravilnika o
tekmovanjih, v predlaganem besedilu in predlog sprememb 24, 31 in 35 člena Pravilnika
o registraciji, v predlaganem besedilu.
SKLEP: Sprejme se predlog sprememb Pravil o aktivnostih za pravočasno registracijo
klubov in igralcev, v predlaganem besedilu.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad5
a) Predsednik TK Srečko Lapanja je podal predlog organizatorjev za izvedbo državnih
prvenstev v letu 2011, ki je bil narejen na osnovi posredovanih prijav klubov, ki so kandidirali
za izvedbo posameznih prvenstev, na objavljen Razpis za organizacijo DP 2011.
V razpravi je bilo poudarjeno, da mora klub ki je organizator prvenstva z udeležbo 16
nastopajočih, zagotoviti izvedbo tekočega tekmovanja, brez nepotrebnega čakanja, zato mora
v skladu z 9. členom Pravil o tekmovanjih zagotoviti 2 igrišči s 4 stezami, ali pa, če je to
možno, tekmovanje organizira za 2 skupini v dopoldanskem in za dve skupini v
popoldanskem času. Drugih pripomb na izbor organizatorjev DP ni bilo.
SKLEP: Potrdi se organizatorje za izvedbo Državnih prvenstev 2011.
Sklep je bil sprejet soglasno
b) Predsednik TK Srečko Lapanja je podal predlog izračuna participacije o številu
udeležencev posamezne OBZ, za nastope na državnih prvenstvih 2011. Predsednik OBZ
Ljubljana Peter Snoj, je imel pripombo na izračun participacije za OBZ Ljubljana v
primerjavi z drugimi OBZ, predvsem z OBZ Saleška, v primerjavi s številom registriranih
klubov in številom udeležencev na DP. Snoj je imel v imenu OBZ Ljubljana, kritiko tudi na
premajhno vlogo članov tekmovalne komisije, saj večino odločitev v zvezi s tekmovanjem
sprejema sam predsednik tekmovalne komisije.
SKLEP: Potrdi se predlagani izračun Participacije udeležencev na državnih prvenstvih.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi ZA in 1 vzdržanim.

c) Predsednik TK komisije Srečko Lapanja je predlagal članom izvršnega odbora, da
sprejmejo spremembo 70. člena Pravil o tekmovanjih, sprejetega na zadnji, 12. seji IO BZS,
17 novembra 2010. Na omenjeni seji je bila na vstrajanje strokovnega delavca sprejeta
vsebina 70. člena pravil, ki določa, da se v skupinah s 6 ali manj udeleženci, igra dvokrožni
sistem, namesto enokrožnega sistema, čemur so klubi, ki tekmujejo v ženski ligi, nasprotovali,
kar je Lapanja, sicer kot predlagatelj sprejema sprememb pravil, opozoril že pred odlačanjem
na 12. seji izvršnega odbora. Ker se je protest klubov po seji IO in sprejemu dvokrožnega
sistema v ligah s 6 udeleženci, še stopnjeval, je skupaj s komisijo za žensko balinanje
predlagal spremembo 70 člena Pravil o tekmovanjih, tako, da bi tekmovanje po enokrožnem
sistemu tekmovanja, potekalo v vseh državni ligah, kar zahtevajo vsi klubi v obeh državnih
ligah za članice kot tudi klubi iz OBZ Maribor in Saleška, ki tekmujejo v 2. državni ligi sever.
Strokovni delavec Ivan Breznik je v razpravi odločno nasprotoval trditvam predsednika
tekmovalne komisije. Strokovni delavec je v svoji obrazložitvi, ki jo je tudi dokumentiral s
pisnimi pojasnili in izpisi iz Pravil, posredovanimi dne 9.3.2011 in 12.3.2011. Breznik je v
svojem izvajanju opozoril, po njegovem, na nesprejemljiv način predsednika TK, ki si je
dovolil zadržati javno objavo sprejetih Pravil in realizacijo sprejetega sklepa na seji IO in
samovoljno objavil razpored tekmovanja članic po enokrožnem sistemu, za kar ni imel
nobene pravice. Breznik je svoje izvajanje končal s prepričanjem, da ni nikakršneg razloga in
opravičila za sprejem spremembe, na zadnji seji IO sprejete vsebine 70. člena Pravil o
tekmovanjih.
V razpravi je večina razpravljalcev menila, da način blokade sprejetih Pravil in aktivnosti za
uveljavitev enokrožnega sistema v ligi članic, ki so bile vodene po sprejemu Pravil na 12. seji
IO, ni bil na mestu, da pa bi pa z vztrajanjem po izvedbi dvokrožnega sistema v državnih
ligah za članice in v 2. državni ligi za člane, ob soglasnem nasprotovanju vseh udeleženk oz.
udeležencev, naredili še več škode, zato se je večina izrekla, da se v letu 2011 v vseh državnih
ligah igra enokrožni sistem z razigravanjem za prvaka in za obstanek.
SKLEP: Sprejme se predlog predsednika Tekmovalne komisije o spremembi 70. člena
Pravil o tekmovanjih, tako da se v letu v vseh državnih ligah 2011 igra po enokrožnem
sistemu.
Sklep je bil sprejet z 9 glasovi ZA, 1 PROTI in 1 vzdržanim
d) Predsednik BZS Jože Rebec je podal zahtevo, da je potrebno iz razloga ker so se nekatera
tekmovanja v letu 2011 že začela, druga pa so tik pred začetkom, Koledar tekmovanj 2011
izdati čimprej, najkasneje pa do konca meseca marca 2011. ( Zadolžen Srečko Lapanja )
SKLEP: Čistopis Koledarja tekmovanj za leto 2011, mora biti objavjen in dostavljen
klubom do konca meseca marca 2011.
Ad 6
Predlog Pravil o licenciranju je predstavil avtor Ivan Breznik. Ureditev licenciranja
strokovnih delavcev v športnih zvezah predpisuje Zakon o športu. Olimpijski komite
Slovenije kot pooblaščena organizacija za urejanje licenciranja v športnih zvezah, zahteva od
vseh športnih zvez, da enotno uredijo način in postopek licenciranja v svojih aktih, pri tem pa
morajo spoštovati vse zahteve, ki jih v svoji vsebini predpisuje.
Predlagana vsebina Pravil o licenciranju strokovnih delavcev v BZS dosledno povzema vsa
dosedanja urejanja s tega področja, ki ostanejo v sedanji vsebini še naprej v veljavi. V Pravilih
o licenciranju se le podrobno določa organ in način za ugotavljanje usposobljenosti in
postopek za pridobivanje licence ter način vodenja evidence o licencah vseh strokovnih kad
rov.

V razpravi je predsednik sodniške komisije Miloš Nikolič predlagal, da se v 5. členu, ki
govori o pridobivanju določene licence, v tekstu izpusti številčna omejitev sodnikov, za
pridobitev posamezne licence A, B in C, tako da v tekstu za posamezno licenco stane le opis
sodnikov, ki so uvrščeni na posamezno listo. Predlog predsednika sodniške komisije se
upošteva.
SKLEP: Sprejme se Pravila o licenciranju strokovnih delavcev v Balinarski zvezi
Slovenije.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad 7
a) Člani izvršnega odbora so prejeli na znanje odločitev Ivana Breznika o nepreklicnem
prenehanju opravljanja dela strokovnega delavca v BZS, zaradi z nestrinjanjem z delom in
obnašanjem nekaterih odgovornih oseb v BZS.
SKLEP: Izvršni odbor sprejema na znanje odstop Ivana Breznika z mesta strokovnega
delavca BZS.
b) Na predlog predsednika BZS je IO BZS evidentiral Sandija Kofola za novega člana
izvršnega odbora BZS. Sandi Kofol bi na predlog predsednika BZS opravljal funkcijo
namestnika predsednika BZS, za kar pa mora biti član izvršnega odbora.
Sklep: Sandi Kofol se evenditira za novega člana Izvršnega odbora BZS. Predlog se
posreduje v obravnavo OBZ.Volitve novega člana IO BZS bodo izvedene na 62.
Skupščini BZS.
c) Izvršni odbor predlaga OBZ, da evidentirajo kandidata za disciplinskega sodnika. Izvolitev
disciplinskega sodnika je sicer opredeljena v 10. členu Disciplinskega pravilnika, vendar ni
bila nikoli realizirana, tako da v skladu z omenjenim členom, vlogo disciplinskega sodnika
doslej vršita predsednik tekmovalne komisije za igralce in vodje ter predsednik sodniške
komisije za sodnike, vendar je za hitrejše in učinkovitejše delo na področju izrekanja kazni za
lažje disciplinske kršitve, nujna izvolitev saamostojnega discipliskega sodnika.
SKLEP: Izvršni odbor predlaga OBZ, da evidentrajo kandidata za disciplinskega
sodnika. Volitve disciplinskega sodnika bodo na 62.Skupščini BZS.
d) Na občnem zboru OBZ Dolenjska je bil z mesta predsednika OBZ in člana IO BZS
razrešen Robert Kocjan. Za novega predsednika OBZ Dolenjska je bil izvoljen Tadej
Košmrlj, za člana Izvršnega odbora BZS pa Miran Štupica.
SKLEP: Izvršni odbor BZS predlaga Skupščini Balinarske zveze Slovenije, da potrdi
Mirana Štupico za novega člana IO BZS.
Ad 8
Predsednik BZS Jože Rebec je predlagal Izvršnemu odboru, da se slavnostna seja ob 60
letnici Balinarske zveze Slovenije izvede jeseni 2011. Poleg slavnostne seje s podelitvijo
priznanj, bo organiziran tudi tradicionalni turnir Območnih zvez.
SKLEP: Slavnostna skupščina ob 60. letnici Balinarske zveze Slovenije se izvede jeseni
2011.

Ad 9
a) Predsednik Komisije za mladino je predlagal v sprejem odločitev, da sodniške stroške v
državni ligi za dečke, v višini 30 EUR na posamezno tekmo krije Balinarska zveza Slovenije,
kot stimulacijo klubom, ki vzgajajo mlade. Izvršni odbor se s pobudo predsednika za mladino
strinja, na način, da klub gostitelj po vsaki tekmi izplača sodniku sodniško takso, nato pa ob
koncu lige izstavi Balinarski zvezi slovenije skupni račun za kritje sodniških stroškov.
a).Predsednik komisije za mladino Zdravko Taškar je opozoril člane izvršnega odbora na
kršitev in nespoštovanje sprejetih sklepov na organih BZS, kar še posebej velja za obveznosti
klubov pri zagotavljanju tekmovanja dečkov. Taškar je mnenja, da moramo vsi brez izjem
dosledno spoštovati sprejete sklepe, ali pa naj jih skupščina, ki jih je sprejela, razveljavi.
b). Predsednik OBZ Sežana Damjan Rupnik je podal predlog svojih delegatov, da bi
razmislili o uvedbi 3. državne lige na zahodu, v kateri bi tekmovali izključno mladi
perspektivni balinarji, ki bi si nabirali izkušnje v srečanjih s svojimi vrstniki iz drugih OBZ.
Predlog naj se posreduje v proučitev strokovnemu svetu BZS.
c) Miran Štupica je postavil vprašanje glede možnosti udeležbe na DP v zbijanju, državnim
reprezentantom, ki igrajo v klubih v tujini. To vprašanje bo tudi ena od tem, na bližnjem
sestanku z državnimi reprezentanti. Predlog naj se posreduje v proučitev strokovnemu svetu.

Seja je bila končana ob 19.00 uri.

Zapisal: Dušan Butinar

Jože Rebec l.r.
predsednik

