BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Ljubljana, Trţaška 2
Datum: 28.04.2017

ZAPISNIK
7. seje Izvršnega odbora Balinarske zveze Slovenije, ki je bila v sredo, 26. aprila 2017 ob
17.00 uri, v sejni sobi na Tržaški 2 v Ljubljani.
PRISOTNI ČLANI : Sandi Kofol, Srečko Lapanja, Miloš Nikolič, Damjan Rupnik, Herman
Zakrajšek, Marjan Ferfolja, Stane Ţavbi ml., Borčnik Mija, Marinko Primoţ in Branko Šefran
OPRAVIČENO ODSOTNI ČLANI : Voglar Ţeljko, Maks Ferš, Tadej Košmrlj
VABLJENI – PRISOTNI : Daniel Roţman
VABLJEN – ODSOTEN : Davor Janţič, Pavlič Ivo

DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 6. seje Izvršnega odbora BZS
2. Predsednik Strokovnega Sveta BZS
3. Organizacija turnirja U 15 v Sloveniji – OBZ Seţana
4. Predlogi OBZ Postojna
5. Predlogi Komisije za mladino
6. Razno :
- sprememba datuma redne letne Skupščine BZS
- predlog za spremembo Sodniškega Pravilnika
- sprememba Pravil o tekmovanjih
- LIBL liga
- dopis Branko Šefran

Ad. 1. Pregled in potrditev zapisnika 6. seje Izvršnega odbora BZS
SKLEP: Izvršni Odbor BZS potrjuje zapisnik 6. seje Izvršnega Odbora BZS.
Branko Šefran se ne strinja z 2. in 3. sklepom Komisije za žensko balinanje, saj po
njegovem mnenju niso v skladu s Statutom BZS.

Ad. 2. Predsednik Strokovnega Sveta BZS
SKLEP : Izvršni Odbor predlaga Skupščini BZS za novega predsednika Strokovnega
Sveta naslednja 2 kandidata :
-

Franc Miklavčič
Miha Sodec

Oba kandidata se povabi na Skupščino ter se jih naproša, da na njej podata kratek
program delovanja ter njihovo vizijo razvoja balinarskega športa.
Ad. 3. Organizacija turnirja U 15 v Sloveniji – OBZ Seţana
SKLEP: Izvršni Odbor dodeli organizacijo mednarodnega turnirja U 15 OBZ Sežana.

Ad. 4. Predlogi OBZ Postojna
SKLEP: Vsi predlogi OBZ Postojna se pošljejo v obravnavo Strokovnemu Svetu.

Ad. 5. Predlogi Komisije za mladino
SKLEP št.1 : Vsi predlogi OBZ Postojna se pošljejo v obravnavo Strokovnemu Svetu.
SKLEP št.2 : Do konca avgusta 2017 se organizira 4 balinarske kampe za mladino. BZS
pokrije stroške vaditeljev, klubi pa prispevajo 10 eur / udeleženca organizatorju kampa.
V letu 2017 se Šola Balinanja ne izvede, saj jo bodo nadomestili balinarski kampi.
Za sklep je glasovalo 9 članov IO BZS, eden (1) je bil proti.
Predsednik Komisije za mladino Damjan Rupnik je člane tudi seznanil z odstopom Jureta
Rijavca, zato Izvršni Odbor sprejme
SKLEP : Za novega člana Komisije za mladino se potrdi Franc Miklavčič
Ad. 6. Razno
- sprememba datuma redne letne Skupščine BZS
SKLEP : Redna letna Skupščine BZS se prestavi na sredo, 31. maja 2017 ob 17 h v
Ljubljani.
- predlog za spremembo Sodniškega Pravilnika
SKLEP : Izvršni Odbor predlaga Skupščini BZS naslednje spremembe Sodniškega
Pravilnika
26. člen
Drţavni sodnik I. kategorije ali drţavni sodnik – inštruktor si lahko na predlog IO BZS in s
sklepom mednarodne zveze F.I.B. pridobi mednarodno sodniško kategorijo, ki je uveljavljena
v F.I.B.
Drţavni sodnik I. kategorije ali drţavni sodnik – inštruktor je lahko predlagan za
mednarodno kategorijo, če izpolni naslednje pogoje, ki so predpisane v F.I.B.:
-da je bil drţavni balinarski sodnik najmanj 3 leta,
-da govorno obvlada tuji jezik F.I.B. (italijanski, francoski),
-da v zadnjih 5 letih ni bil disciplinsko kaznovan,
-da ima izjemno teoretično in praktično znanje in pri sojenju tekem izkazuje kvaliteto sojenja
potrebno za nadaljnje usposabljanje, kar mora potrditi sodniška komisija BZS.
Preverjanje znanja tujega jezika se opravlja pred posebno komisijo BZS.
Mednarodni sodnik lahko sodi vse tekme v domovini in tujini.
Besedilu se doda : Mednarodni sodniki lahko domača tekmovanja sodijo v oblačilih FIB
30. člen

Balinarski sodnik preneha z aktivnim sojenjem na drţavnih, pokalnih ali mednarodnih
tekmovanjih, v letu ko dopolni starost 65 let.
Ştarostna omejitev velja samo za sojenje tekem drţavnih tekmovanj.
Balinarski sodnik lahko napreduje v višjo kategorijo do dopolnjenega 55 leta starosti v letu,
ko so razpisani izpiti.
30. člen se v celoti črta iz pravilnika
- sprememba Pravil o tekmovanjih
SKLEP : Izvršni Odbor potrjuje spremembo 3. člena, 2. alineje Pravil o tekmovanjih, ki
se po novem glasi :
V ligaškem tekmovanju članov (-ic) lahko nastopijo tudi igralci (-ke), ki spadajo v
starostno kategorijo mladinci U-18 in morajo imeti za tekmovanje opravljen zdravniški
pregled, ki je veljaven eno leto od datuma opravljenega zdravniškega pregleda in izdaje
zdravniškega spričevala oziroma vpisa v balinarsko knjižico
- LIBL liga :
SKLEP : Izvršni Odbor je sprejel naslednje odločitve, povezane z ligo LIBL :
- Balinarska zveza Slovenije se je pripravljena vključiti pri organizaciji mednarodne
lige LIBL ( organizacija, propozicije, vodstvo tekmovanja … )
- Strokovne komisije pri BZS so na razpolago pri organizaciji tega tekmovanja
- Tekmovanje mora biti tudi uradno vneseno v koledar tekmovanj
- dopis Branko Šefran
Branko Šefran je ponovno izpostavil trditev, da naj bi Komisija za ţensko balinaje v letu 2016
neupravičeno iz drţavnih prvenstev izvzela 4 ţenske ekipe.
Marija Borčnik pa je pojasnila, da je pripravljena na sodelovanje z novim predsednikom
Strokovnega Sveta, ki bo predvidoma izvoljen konec maja 2017.

Seja je bila končana ob 19.00 h

Zapisal: Daniel Roţman
Sandi Kofol
predsednik

