BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Ljubljana, Tržaška 2
Datum: 30.04.2008

ZAPISIK
1.seje izvršnega odbora Balinarske zveze Slovenije, ki je bila 29.04.2008 s pričetkom ob 17.
uri, v sejni sobi na Tržaški 2 v Ljubljani.
Prisotni člani:
Jože Rebec, Franc Morelj, Srečko Lapanja, Miloš Nikolič, Peter Snoj, Zdravko Taškar, Jelka
Lorenčič Kožman, Damjan Rupnik, Marjan Ferfolja, Branko Šefran, Ivan Narat, Janez Zule,
Maks Ferš
DEVI RED:
1. Pregled zapisnika 58. skupščine Balinarske zveze Slovenije
2. Konstituiranje izvršnega odbora - imenovanje predsednikov ter članov komisij
Ad 1
Pri pregledu Zapisnika 58. seje skupščine BZS, so si bili člani Izvršnega odbora enotni, da se
v zvezi predloga za formiranje 4 drugih državnih lig, ki je bila umaknjena z dnevnega reda
skupščine, aktivnosti v tej zvezi nadaljujejo.
SKLEP:
Tekmovalna komisija skupaj s strokovnim svetom do 30.06.2008 pripravi celovit in
razdelan predlog reorganizacije 2. državnih lig za leto 2009, ki se ga nato po potrditvi na
IO BZS posreduje v proučitev in ocenitev vsem Območnim zvezam.
V kolikor bi OBZ smatrale, da je predlog zanje sprejemljiv in bi ga podprle, bo o novi
organizaciji 2. državnih lig v letu 2009, odločala Skupščina BZS, do jeseni leta 2008.

Ad2
Predsednik Jože Rebec je otvoril 1. sejo izvršnega odbora novega mandata, katerega člani so
bili izvoljeni na 58. seji Skupščine BZS 26.04.2008.
SKLEP:
Člani izvršnega odbora so poleg konkretnih nalog, ki so navedene v posameznih aktih BZS,
odgovorni tudi za razvoj balinanja v svoji območni zvezi in za informiranje in pretok
informacij med OBZ in Balinarsko zvezo Slovenije.
Predsednik Jože Rebec je pozval prisotne člane, da izrazijo svojo pripravljenost za vodenje
ene od komisij Izvršnega odbora in podajo predloge o zasedbi posameznih komisij. Na
osnovi podanih predlogov posameznih članov, so bili z izjemo komisije za marketing, za
katero vodenje se ni odločil nobeden od izvoljenih članov Izvršnega odbora in je ostala

nezasedena, za predsednike komisije soglasno izvoljeni dosedanji predsedniki komisij, ki so
zatem tudi predlagali zasedbo svojih komisij, upoštevajoč evidentirane kandidate, ki so jih za
posamezne komisije predlagale OBZ.
Izvršni odbor je soglasno sprejel naslednje sklepe:
SKLEP:
V skladu s 25. členom Statuta BZS se imenuje predsednike in člane stalnih komisij
izvršnega odbora v sestavi:
STROKOVI SVET
1.Franc Morelj – predsednik
2.Dare Borčnik – član
3.Damjan Vindišar – član
4.po funkciji – predsednik Združenja superligašev
TEKMOVALA KOMISIJA
1.Srečko Lapanja – predsednik
2.Dušan Keber – član
3.Danijel Milavec – član
4.po funkciji – predsednik sodniške komisije
SODIŠKA KOMISIJA
1.Miloš Nikolič – predsednik
2.Sandi Kofol – član
3.Edvard Zupančič – član
4.po funkciji – predsednik tekmovalne komisije
KOMISIJA ZA MLADIO
1.Zdravko Taškar – predsednik
2.Pavel Švara – član
3.Vojko Pirjevec – član
KOMISIJA ZA ŽESKO BALIAJE
1.Jelka Lorenčič Kožman – predsednica
2.Miha Sodec – član
3.Darja Primožič – članica
4.Kazimira Simčič - članica
SKLEP:
Predsedniki komisij so odgovorni za kreiranje programa komisije, ki jo vodijo in za izvajanje
in izvrševanje nalog komisije in za realizacijo sklepov izvršnega odbora, ki zajemajo njihovo
področje delovanja.
Predsedniki komisij izdelajo Program dela komisije in ga predložijo predsedniku BZS.
SKLEP:
V skladu s 30 členom Statuta BZS, sestavljajo sekretariat Izvršnega odbora predsednik
IO in predsedniki stalnih komisij Izvršnega odbora, v sestavi:

SEKRETARIAT
Jože Rebec – predsednik
Franc Morelj – član
Srečko Lapanja – član
Miloš Nikolič – član
Zdravko Taškar – član
Jelka Lorenčič – Kožman – članica
Predsednik Komisije za marketing

Seja je bila končana ob 18.30 uri.

Zapisal: Dušan Butinar

Jože Rebec l.r.
predsednik

