BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Ljubljana, Tržaška 2
IZVRŠNI ODBOR BZS
Datum: 07.04.2009

ZAPISIK
4.seje Izvršnega odbora Balinarske zveze Slovenije, ki je bila 06.04.2009 ob 17. uri, v sejni
sobi, na sedežu BZS na Tržaški 2 v Ljubljani.
PRISOTI ČLAI IO: Jože Rebec, Franc Morelj, Srečko Lapanja, Jelka Lorenčič Kožman,
Miloš Nikolič, Zdravko Taškar, Branko Šefran, Marjan Ferfolja, Ivan Narat, Maks Ferš,
Damjan Rupnik, Janez Zule
OPRAVIČEO ODSOTE ČLA IO: Peter Snoj
VABLJEI – PRISOTI: Dušan Butinar
DEVI RED:
1. Pregled in potrditev Zapisnika 3. seje Izvršnega odbora
2. Sklic 59. seje Skupščine BZS in določitev gradiva za skupščino 24.4.2009
A) Skupno poročilo o delu komisij in selektorjev v letu 2008 s smernicami za leto 2009
B) Obravnava Zaključnega računa za leto 2008
C) Obravnava sprememb in dopolnil normativnih aktov BZS
D) Obravnava Finančnega načrta za leto 2009 in Letnega programa BZS za leto 2009
3. Obravnava Predloga sprememb v državnem ligaškem tekmovanju 2009 – 2010
4. Obravnava in sprejem čistopisa Koledarja tekmovanja in Pravil o tekmovanju v letu 2009
5. Obravnava vloge o odstopu selektorja mladinske reprezentance in imenovanje v.d.
selektorja mladinske reprezentance za dobo enega leta.
6. Sprejem sklepa o Razpisu šole balinanja 2009 v Rogaški Slatini
7 .Razno.
Ad 1
Pri obravnavi realizacije sklepov 3. seje IO BZS, je bilo ugotovljeno, da so vsi sklepi
realizirani oz. so v izvajanju.
SKLEP: Klube superlige, ki ne izpolnjuje predpisanih in z njihove strani podpisanih pogojev
za tekmovanje, se opozori, da bodo sankcionirani po določilih Pravil o tekmovanjih 2009.
SKLEP: Zapisnik 3. seje IO BZS, je bil sprejet soglasno.
Ad 2
Člani izvršnega odbora so soglasno podprli predlog predsednika, da se 59 seja Skupščine BZS
skliče v petek 24. aprila ob 17. uri na sedežu BZS, na Tržaški 2.
SKLEP: Potrdi se datum sklica 59. seje skupščine BZS, 24.4.2009 in predlagani dnevni red
skupščine 2009.

2A
Izvršni odbor je obravnaval Poročila o delu komisij in selektorjev za leto 2008 in smernice za
leto 2009 in potrdil naslednja dopolnila, na posamezna poročila:
Tekmovalna komisija: V Poročilo se pod državna tekmovanja vnese tudi državno prvenstvo
Pokal Slovenije
Sodniška komisija: Na predlog sodniške komisije se sprejme predlog o povišanju sodniških
taks; Super liga: 50 EUR – glavni sodnik, 40 EUR – sodnik, I. državna liga: 45 EUR in 35
EUR, II. državna liga: 40 EUR in 30 EUR, državna liga članica in dečki: 40 EUR,
državna prvenstva: 55 EUR in 50 EUR, državna prvenstva – pol dneva (do 6 ur ) 40
EUR in 35 EUR
Sodniška komisija mora pri delegiranju upoštevati, da delegira sodniški par, ki je čim bližje
kraju tekmovanja, da je zgornja meja obračuna kilometrine za skupno 100 kilometrov in da se
obračuna kilometrina za eno vozilo. Na ta način naj bi se stroški sojenja kljub zvišanju
sodniških taks, pocenila.
Veljavnost novih sodniških taks stopi v veljavo z 18. aprilom 2009.
Poročilo – reprezentanca mladincev: poročilu o delu mladinske reprezentance v letu 2008,
ki ga je pripravil, dosedanji selektor David Letnikovski, se doda smernice za leto 2009, ki jih
je pripravil novo imenovani vd selektor mladinske reprezentance Milan Bozovičar.
SKLEP: Potrdi se Poročila o delu organov v letu 2008 in smernice za leto 2009 in se jih
predlaga skupščini v sprejem.
2 B)
Sekretar Dušan Butinar je podal pojasnila k računovodskim izkazom za leto 2008, ki jih je
pripravila strokovna služba računovodstva pri OKS. Presežek prihodkov nad odhodki je 237
EUR, na dan 31.12.2008 je bilo stanje na transakcijskem računu BZS v višini 27.551 EUR.
SKLEP: Potrdi se Zaključni račun za leto 2008 s prilogami in se ga posreduje skupščini v
sprejem.
2 C)
Predlog sprememb in dopolnil normativnih aktov je obrazložil predsednik tekmovalne
komisije Srečko Lapanja. Gre za spremembe, ki se nanašajo na predlagane spremembe
tekmovanja 2009 – 2010 in se nanašajo na Pravila o tekmovanjih, na Pravilnik o registraciji in
na Disciplinski pravilnik.
SKLEP: Sprejme se predlog sprememb in dopolnitev Pravil o tekmovanju za leto 2009 in se
jih objavi v Koledarju držvnih tekmovanj za leto 2009.
SKLEP: Predlog dopolnitev pravilnikov BZS, ki se nanašajo na predlagane spremembe
tekmovanj 2009 – 2010, se predloži v obravnavo in sprejem skupščini BZS.
2D)
Predlog Finančega načrta za leto 2009 je podal predsednik Jože Rebec. Načrtovani prihodki
in dohodki za leto 2009 so v višini 174.400 EUR. Višina načrtovanih sredstev s strani MŠŠ je
v višini zaprošenih sredstev, saj sredstva iz proračuna R Slovenije, še niso bila razporejena.
SKLEP: Potrdi se predlog Finančnega načrta za leto 2009 in se ga posreduje v sprejem
skupščini BZS.
Ad 3
Izvršni odbor BZS, je na 3. seji 23. 1. 2009 obravnaval in sprejel predlog delovne skupine za
pripravo predlogov sprememb v državnem ligaškem tekmovanju 2009 in 2010 in jih
posredoval v razpravo po OBZ.

V razpravi po vseh območnih zvezah je bil izoblikovan in podprt predlog, o formiranju
državnih lig v letu 2010; z enotno superligo z 8 ekipami, dvema prvima ligama vzhod in
zahod z osmimi ekipami in dvema drugima ligama vzhod in zahod z 8 ekipami. Na pobudo
klubov iz OBZ na Vzhodu, je sprejeta možnost, da se v okviru posamezne 2. lige ( vzhod,
zahod ) , oblikuje večje število lig npr: (Štajersko – Saleška oz. Gorenjska – Ljubljana –
Dolenjska), vendar bi v temu primeru prvaki omenjenih dveh ali več lig, igrali med seboj za
uvrstitev v I. državno ligo, ker se iz 2. lige na vzhodu in zahodu uvrsti v 1. ligo, zgolj ena
ekipa iz vzhoda in ena iz zahoda ). V superligo se uvrstita prvaka obeh 1. lig, iz superlige pa
bi po sprejemu nove organiziranosti izpadli zadnji dve ekipi.
O začetku uvedbe nove predlagane kombinacije iger naj se odločijo klubi državnih ligašev,
nakar bo predlog sprejel Izvršni odbor. Za prvo in drugo državno ligo se bo glede uvedbe
nove kombinacije iger razpravljalo in odločalo v naslednji sezoni, pred sprejemom pravil za
tekmovalno leto 2010.
SKLEP: Predlog Sprememb v državnem ligaškem tekmovanju 2009 – 2010, se s predlaganimi
dopolnitvami izvršnega odbora, obravnava in sprejme na skupščini BZS.
Ad 4
SKLEP: Potrdi se besedilo čistopisa Pravil o tekmovanju, s sprejetimi dopolnili. Koledar
državnih tekmovanj mora biti posredovan klubom pred začetkom državnih lig v mesecu
aprilu.
Ad 5
Predsednik Jože Rebec, je seznanil člane izvršnega odbora z odstopom selektorja mladinske
reprezentance Davida Letnikovskega, neposredno pred začetkom priprav za nastope na
mednarodnih tekmovanjih v letu 2009. Časa za razpis ni bilo, saj je bilo potrebno takoj pričeti
s pripravami reprezentance, ker je mednarodni četveroboj mladincev na sporedu že 18. aprila,
Zato je v tem prehodnem obdobju po pooblastilu predsednika BZS vodil priprave Milan
Bozovičar, ki je v letu 2008 uspešno opravil usposabljanje za trenerja balinanja.
SKLEP: Milan Bozovičar se imenuje za v.d. selektorja mladinske reprezentance Slovenije za
dobo enega leta.
Ad 6.
SKLEP: Izvede se Razpis za Šolo balinanja od 6. julija do 12 julija 2009 v Rogaški Slatini.
V kolikor bo število prijavljeni udeležencev večje kot 16, se predvideva izvedba šole tudi v
terminu od 23 do 29 avgusta, če bo za dodatni termin zbranih najmanj 12 kandidatov.
Cena šole za posameznega udeleženca v terminu od 6.7. do 12.7, je 210 EUR in vsebuje 6
polnih penzionov v Hotelu Zagreb **** v Rogaški Slatini, strokovno usposabljanje na
balinišču, uporabo termalnega bazena in druge načrtovane dejavnosti, ki so v okviru ponudbe
hoteskih storitev in v sklopu programa šole.balinaja. Rok za oddajo prijav je 30.05.2009.
Ad 7
SKLEP: Davidu Letnikovskemu se na skupščini BZS, izroči priložnostno darilo za njegovo
uspešno delo z mladimi in večletno vodenje mladinske reprezentance Slovenije.

Zapisal: Dušan Butinar
Jože Rebec l.r.
predsednik

