BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Ljubljana, Tržaška 2

04.12.2008

ZAPISIK
2. seje Izvršnega odbora BZS, ki je bila 28.11.2008 ob 17.00 uri na sedežu Balinarske zveze
Slovenije, na Tržaški 2 v Ljubljani.
Prisotni člani: Jože Rebec, Jelka Lorenčič Kožman, Franc Morelj, Srečko Lapanja, Miloš
Nikolič, Zdravko Taškar, Peter Snoj, Branko Šefran, Marjan Ferfolja, Ivan Narat, Maks Ferš,
Damjan Rupnik
Opravičeno odsoten: Janez Zule
Vabljeni - prisotni: Dušan Butinar
DEVI RED
1. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje izvršnega odbora in 1. seje sekretariata BZS
2. Izvedba državnih ligaških tekmovanj v letu 2009
a) potrditev predloga sestave ekip državnih lig: Superlige I. lige, II.lige vzhod in II. lige zahod
b)sprejem aktivnosti za organiziranost in izvedbo državnega ligaškega tekmovanja 2009, 2010
3. Obravnava osnutka Koledarja tekmovanja za leto 2009
4. Obravnava predloga višine članarine in kotizacije za leto 2009
5. Usposabljanje strokovnih delavcev v Balinarski zvezi Slovenije
a) predstavitev usposabljanja za naziv trener balinanja v letu 2008
b) usposabljanje strokovnih delavcev v letu 2009
6. Izplačilo nagrad za osvojena odličja na SP in EP v letu 2008
7. Objava Razpisa za izvedbo Četveroboja članic, 12 in 13. septembra v Sloveniji
8. Informacija s seje predsedstva FIB v Saviglianu in seje tekmovalne komisije FIB v Saluzzu
9. Razno
Ad 1
-Izvršni odbor ugotavlja, da sklep 1.točke, s katerim sta bila strokovni svet in tekmovalna
komisija zadolžena, da do 30. junija 2008 pripravita celovit predlog reorganizacije 2. državnih
lig, ni bil realiziran v roku. Tekmovalna komisija BZS je kasneje, na osnovi izpeljanih
aktivnosti s posameznimi OBZ in aktualnimi državnimi ligaši, v mesecu septembru 2008
ugotovila, da v leto 2009 ni realnih možnosti za formiranju štirih drugi državnih lig, za to
predlaga, da se tekmovanje v vseh državnih ligah, v letu 2009 izvede po doslej uveljavljenem
sistemu, kar je potrdil tudi sekretariat IO BZS, na svoji prvi seji 17.10.2008.
Potrdi se zapisnik 1. seje izvršnega odbora BZS.
-Izvršni odbor ugotavlja, da so sklepi 1.seje sekretariata IO BZS realizirani oziroma so v
izvajanju
Ad 2
a) Izvršni odbor ugotavlja, da je do predpisanega roka vrnilo Izjave o nastopanju v državnem
ligaškem tekmovanju 2009 sedemintrideset od osemintridesetih klubov, ki so si zagotovili
praviico nastopa v letu 2009. BK Primskovo se je nastopu v II. državni ligi vzhod odpovedal,
zato je v II. ligi vzhod ostal Angel Besednjak. BK Jadran Izola, ki se ni prijavil do
predpisanega roka, je Izjavo za nastop v II. državni ligi zahod, potrdil in posredoval do
naknadno določenega roka za oddajo izjave, ki mu je bil postavljen v skladu z 2. členom
Pravilnika o aktivnostih za pravočasno registracijo igralcev.

Vsi klubi so s podpisom Izjave potrdili, da v celoti izpolnjujejo pogoje za nastopanje v
državni ligi v letu 2009, ki so jim bili priloženi skupaj z Izjavo o nastopanju.
SKLEP:
-Potrdi se sestavo državnih ligašev za nastopanje v tekmovalnem letu 2009:
-SUPER LIGA: Krim, Lokateks Trata, Luka Koper, Zabiče, Zarja Balinček, Planina Ribnikar,
Postojna, Hrast ali Dragomer GU&PET
I.LIGA: Radovljica Alpetour, Planina Petrič, EIS Budničar, Brdo, Kolektor Idrija, Bistrica,
Sloga, Čirče VAN DEN, Skala, Dragomer GUT&PET ali Hrast.
II.LIGA VZHOD: Rogaška Car System, Center Kranj, Svoboda, Tržič, Velenje Premogovnik,
Voličina, Mengeš, Lesce, Buldog, Angel Besednjak
II.LIGA ZAHOD: SGP Gorica, Košana, Trta Sv.Anton, Ilirska Bistrica, Antena Portorož,
Cerkniško jezero, Jadran Hrpelje Kozina, Lucija, Modri val, Jadran Izola
b) V razpravi je bilo s strani članov izvršnega odbora poudarjeno, da mora imenovana
delovna skupina za pripravo celovitega sistema tekmovanja v letu 2009 in 2010, kot
prioritetni nalogi obravnavati predlog tekmovanja 2009, v državni ligi za dečke in v državni
ligi za ćlanice. Predmet obravnave morajo biti programi oz, predlogi tekmovanja, ki jih
podajo za svoje področje komisije za mladino oz. komisija za žensko balinanje, za to se na
seje, obvezno vabi tudi predsednika omenjenih komisij, kadar je v obravnavi njihovo
področje.
SKLEP:
-v delo strokovne delovne skupine v sestavi; Ivan Breznik, Pavel Švara in Miha Sodec, se
delovno vključita tudi predsednik Jože Rebec in sekretar Dušan Butinar, na sejo delovno
skupine pa se ob obravnavi predloga tekmovanja v državni ligi za dečke oz. članice, obvezno
vabi tudi predsednika komisije za mladino oz. komisije za dečke, kadar je v obravnavi
njihovo področje.
-pozove se posamezne člane delovne skupine in predsednika komisije za mladino ter
predsednico komisije za žensko balinanje, da do 13. decembra posredujejo celotno gradivo v
zvezi uveljavitve sprememb tekmovalnega sistema v letu 2009 in 2010 ( tudi tistega, ki so ga
že posredovali ) po elektronski pošti, na naslov pisarne BZS. Do tega roka, naj svoje predloge
za uvedbo sprememb tekmovanja, v kolikor jih imajo, posredujejo tudi ostali člani izvršnega
odbora ).
Vsi posredovani predlogi morajo biti izdelani tako, da bo iz njih razvidno, kakšne spremembe
bodo potrebne v posameznih obstoječih aktih, za uveljavitev predlaganih predlogov.
-Sklic prvega sestanka razširjene delovne skupine je predviden v drugi polovici meseca
decembra 2008 ali najkasneje v prvem tednu meseca januarja 2009.
-Komisija za žensko balinanje in komisija za mladino, pripravita seznam ekip, ki naj bi
tekmovala v državnih ligah za članice oz. za dečke.
-Klube se pozove, da pri izpolnjevanju evidenčnih listov za registracijo igralcev, posebej
izpolnijo tudi evidenčni list za ekipo dečkov oz. ekipo članic.
Ad 3
Izvršni odbor je obravnaval delovni osnutek Koledarja tekmovanj v letu 2009, ki ga je podal
predsednik tekmovalne komisije Srečko Lapanja.
SKLEP:
-člani izvršnega odbora, naj svoje pripombe na osnutek Koledarja 2009 posredujejo
predsedniku tekmovalne komisije.
-pri dokončni izdelavi koledarja naj se upošteva da se ligaška tekmovanja in državna
prvenstva praviloma ne bodo pokrivala z večjimi mednarodnimi tekmovanji

-tekmovalna komisija do konca leta opravi žrebanje za razpored tekmovanja v Superligi 2009,
sodniška komisija pa izdela poimenski seznam sodnikov za sojenje tekem prvega dela
superlige.
-licence za sodnike in vodje ekip superlige se opravijo v mesecu januarju, pred začetkom
tekmovanja v superligi.
Ad 4
Izvršni odbor se je seznanil s predlogom višine članarine in kotizacije za leto 2009, ki so v
primerjavi z letom 2008, v povprečju višje za 3%., medtem ko ostane članarina za sekcije,
ženske sekcije in za klube, ki se na novo registrirajo, nespremenjena.
SKLEP:
-Višino članarine in kotizacije za leto 2009, potrdijo OBZ do 10.12.2008, sprejme pa jih
korespondenčna skupščina BZS.
-V letu 2009 se predlaga članarina: za klube 165 EUR, za sekcije in klube III OBZ 105
EUR, za ženske sekcije 65 EUR in za klube s prvo registracijo 80 EUR
V letu 2009 se predlaga kotizacija za klube državnih lig: superliga 465 EUR, I. liga 350
EUR in II. liga 232 EUR
SKLEP:
Sprejme se vrednost točke pri prestopu igralca iz kluba v klub v višini 58 EUR.
Ad 5
a) Izvršni odbor se je seznanil, da je prva generacija 14 trenerjev, uspešno končala
usposabljanje za naziv trener balinanja, po novem programu.
SKLEP
-Program usposabljanja za trenerja balinanja so uspešno končali. Bojan Berčič (Lokateks
Trata ), Boris Bernetič (Jadran Hrpelje Kozina), Milan Bozovičar, Anton Kosar (oba Zarja
Balinček), Dobnika Stanislav (Planina Ribnikar AS), Istenič Igor, Sodec Miha (oba Krim),
Kontič Robert, Taškar Zdravko (oba Antena Portorož), Letnikoski Sašo (Dragomer
GUT&PET), Morelj Aljoša (Košana), Rebec Matej (Postojna), Sedej Branko (Kolektor
Idrija), Škoberne Aleš / Sloga
-Ob tej priložnosti se izreka priznanje vodji izvajanja programa usposabljanja Ivanu Brezniku,
vsem predavateljem in vodstvu Fakultete za šport.
- Svečana podelitev diplom novim trenerjem balinanja BZS bo 14. decembra.
b) Izvršni odbor je bil seznanjen, da se je na 2. razpis za trenerja balinanja, ki je bil objavljen
v drugem polletju 2008. prijavilo le 6 kandidatov, zaradi česar usposabljanje ni bilo izvedeno.
SKLEP
-V skladu s sklepom IO BZS in potrditvi Programa usposabljanja strokovnih delavcev v BZS
za obdobje 2008 – 2012, je potrebno v letu 2009 izvesti usposabljanje za naziv trener
balinanja in mentor balinanja. Razpis bo predvidoma objavljen v mesecu januarju 2008.
-Po programu usposabljanja za leto 2009 ni predvideno usposabljanje za inštruktorje
balinanja, vendar bi ga kljub temu lahko izvedli, če bi bili zato izraženi interesi in potreba s
strani klubov in OBZ.
-Ker pričakujemo, da bodo programi usposabljanja BZS sofinancirani s strani Evropskega
sklada, naj bi bila v tem primeru sredstva za usposabljanje, za kandidate in njihove klube
zgolj simbolična. Zato se ponovno poziva vodstva klubov in OBZ, da izvedejo v svojih
sredinah aktivnosti za uspešno realizacijo usposabljanja svojih članov.

Ad 6
SKLEP:
-V skladu z določili Pravilnika o nagradah igralcem in trenerjem, se potrdi predlog izplačila
nagrad igralcem in trenerjema za osvojena odličja na Evropskem prvenstvu za člane in na
Svetovnem prvenstvu za člane do 23 let, v skupni vrednosti neto 8.300 EUR.
- sprejme se vrednost točke za leto 2008, ki znaša 0,10 EUR
Ad 7
SKLEP:
Objavi se Razpis za organizacijo mednarodnega Četveroboja za članice, ki bo 12. in 13.
septembra 2009 v Sloveniji. Razpis se posreduje OBZ in klubom državnih lig, ki morajo
morebitne kandidature oddati do 20. decembra 2008. Izvedbo Četveroboja bo izvršni odbor
dodelil najboljšemu ponudniku.
Ad 8
Jože Rebec in Marjan Ferfolja sta podala informaciji s seje predsedstva FIB v Savignianu oz.
s seje tekmovalne komisije FIB v Saluzzu, na katerih je bil predstavljen Koledar
mednarodnih tekmovanj v letu 2009 in sprejete aktivnosti za izvedbo posameznih tekmovanj.
Odpadlo svetovno prvenstvo 2008 za članice, ki naj bi bilo letos v Kitajski, bo v času od 30.
marca do 5. aprila 2009 v Bevagni, v Italiji in bo potekalo v 4 disciplinah; v dvojicah, v štafeti
ter hitrostnem in natančnem zbijanju. Najbolje uvrščene tekmovalke v hitrostnem in
natančnem zbijanju si bodo zagotovile udeležbo na svetovnih igrah v Tajvanu. Svetovno
prvenstvo za člane bo v času od 28.septembra do 4. oktobra v Maconu v Franciji, medtem ko
bo SP za člane do 23 let in mladince v Nici v Franciji. V letu 2009 bodo tudi Sredozemske
igre v Pescari v Italiji, na katerem bo balinanje zastopano z disciplinama hitrostnega in
natančnega zbijanja za člane in članice.
Leta 2009 je Sloveniji zaupana organizacija četveroboja za članice ki bo 12 in 13 septembra.
SKLEP:
Sprejme se poročilo s seje predsedstva FIB v Savignianu
Sprejme se poročilo s seje tekmovalne komisije FIB v Saluzzu.
Sodniška komisija namesto mednarodnega sodnika Sava Bratoža evidentira novega
mednarodnega sodnika stažista.
Ad 9
SKLEP
-Na predlog predsednika BZS Jožeta Rebca, se sekretarju Dušanu Butinarju, odobri
nadomestilo enega mesečnega dohodka sekretarja, za dodatno delo, ki ga je opravljal izven
delovnega časa, ob sobotah, nedeljah, v času ligaških tekem in prvenstev.
-Za udeležbo na Evropskem pokalu 2009, se odobri ekipi, ki bo zastopala Slovenijo kot prvak
Slovenije - 2000 EUR, ekipi pa ki bo zastopala Slovenijo kot drugouvrščeni klub Slovenije,
pa 1000 EUR.
-članom reprezentanc, ki nastopajo na mednarodnih turnirjih, kjer se za dosežene uvrstitve
podeljujejo denarne nagrade, se žepnina izplača le v primeru, če ekipa ali posameznik denarne
nagrade ne osvoji
Seja je bila končana ob 19.30 uri.
Dušan Butinar
Sekretar

Jože Rebec l.r.
predsednik

