BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Ljubljana, Tržaška 2
IZVRŠNI ODBOR
Datum. 30.09.2009

ZAPISIK
6. seje Izvršnega odbora Balinarske zveze Slovenije, ki je bila 15. 09. 2009 ob 17. uri, v sejni
sobi, na sedežu BZS, na Tržaški 2 v Ljubljani.
PRISOTI ČLAI IO BZS: Jože Rebec, Franc Morelj, Jelka Lorenčič Kožman, Maks Ferš,
Miloš Nikolič, Zdravko Taškar, Marjan Ferfolja , Damjan Rupnik, Janez Zule
ODSOTI ČLAI IO BZS: Srečko Lapanja, Ivan Narat, Peter Snoj, Branko Šefran
VABLJEI – PRISOTI: Ivan Breznik, Dušan Butinar
DEVI RED:
1. Pregled zapisnika 5. seje Izvršnega odbora BZS
2. Predlog sprememb Programov usposabljanja za naziv mentor in trener balinanja
3. Predlog Terminskega Programa izvajanja 2. letnega vpisa kandidatov za naziv Trener
balinanja
4. Predlog o ustanavljanju balinarskih regijskih centrov
5. Predlog za kandidaturo izvedbe Evropskega prvenstva za članice 2011 v Sloveniji
6. Pobuda za organizacijo peteroboja članskih reprezentanc BIH, Črne Gore, Hrvaške, Srbije
in Slovenije, v letu 2010 in naprej
7. Predlog za izvedbo Dneva ženskega balinanja 2010
8. Kadrovske zadeve – kandidature za organe FIB
9. Razno
Ad 1
Pri pregledu Zapisnika 5. seje IO BZS, je bilo ugotovljeno, da so vsi sklepi realizirani,
oziroma so v izvajanju.
Zapis s seje sodniške komisije se posreduje članom Izvršnega odbora.
SKLEP: Zapisnik 5. seje IO BZS je bil sprejet soglasno.
Ad 2
Predlog sprememb Programov usposabljanja za naziv mentor in trener balinanja je podal
predlagatelj Ivan Breznik, vodja izvajanja programa usposabljanja, ki je poudaril, da gre pri
predlaganih spremembah za uskladitev in ureditev usposabljanja strokovnih delavcev, na
osnovi ugotovljenih potreb po spremembah programa, ki so se pokazale na dosedanjih
izvajanjih posameznih programov usposabljanja.
SKLEP: Predlog sprememb programov usposabljanja strokovnih kadrov v BZS, je bil sprejet
soglasno.
Predlog sprememb je v prilogi Zapisnika.
Ad 3
Informacijo o terminskem programu izvajanja usposabljanja za Trenerje balinanja je podal
vodja izvajanja programov usposabljanja v BZS, Ivan Breznik.

Terminski program izvajana usposabljanja za trenerja balinanja, ki bo delno financiran iz
sredstev ESS za leto 2010, se v bistvu prične z objavljenim razpisom v mesecu septembru
2009 in se zaključi z oddajo seminarske naloge v mesecu juliju 2010 oz. podelitvijo spričeval
o pridobitvi naziva za trenerja balinanja, v mesecu septembru 2010.
SKLEP: Izvršni obor se je seznanil z informacijo o terminskem programu usposabljanja za
trenerja balinanja za obdobje september 2009 – julij 2010.
Terminski program je v prilogi Zapisnika.
Ad 4
Predlog o pobudi za nujno ustanavljanje balinarskih regijskih centrov za mladino in ženske,
sta podala predsednik BZS Jože Rebec in strokovni delavec BZS Ivan Breznik.
Na nujnost takojšnega ustanavljanja regijskih centrov, nas silijo slabi rezultati naših dečkov in
predvsem mladincev na mednarodnih tekmovanjih, kjer že nekaj let, predvsem v disciplinah
zbijanja, nismo veš konkurenčni balinarskim velesilam.
Z ustanavljanjem regijskih centrov, bi najprej začeli v tistih OBZ, ki že izpolnjujejo določene
kriterije, kot so: zadostno število dečkov, mladincev, žensk pa ustrezen strokovni kader in
ustrezne balinarske dvorane ter možnosti za pridobitev naziva panožnega centra. Vse ostale
OBZ bi se povezovale oz. vključevale v novoustanovljene regijske centre.
Najbližje ustanovitvi regijskih centrov, ob izpolnjevanju zahtevanih kriterijev so OBZ:
Postojna, Slovenska Istra, Ljubljana in Gorenjska.
SKLEP: Izvršni odbor zadolži člana IO in predsednika komisije za mladino Zdravka
Taškarja, da skupaj s trenerjem reprezentance dečkov Pavletom Švaro, kot predstavnika OBZ
Slovenska Istra in Postojna, pripravita konkretne smernice za ustanovitev regijskih centrov in,
da pobudo posredujeta tudi ostalim OBZ.
Delovno gradivo o ustanavljanju regijskih centrov v BZS in osnutek Kriterijev za panožne
športne centre, ki gaje posredoval OKS, so v prilogi Zapisnika.
Ad 5
Predsednik BZS Jože Rebec je člane izvršnega odbora BZS seznanil s pobudo, da bi
Balinarska zveza Slovenije, po nekaj letnem premoru, spet organizirala eno od največjih
mednarodnih prvenstev in sicer 1. Evropsko prvenstvo 2011 za ženske, kolikor bi do potrditve
le tega, s strani FIB tudi prišlo.
Čeprav je Slovenija ena redkih uglednih balinarskih držav, ki ne razpolago z 8 stezno
dvorano, pa bi lahko Evropsko prvenstvo za članice, na katerem se pričakuje udeležba največ
15 držav, izjemoma lahko izvedla tudi v štiristezni dvorani. Zaradi ugodnih nastanitvenih in
penzionskih storitev, bi bila verjetno najrealnejša izvedba EP 2001 za članice, v balinarski
dvorani v Rogaški Slatini.
SKLEP: Izvršni odbor je soglasno pooblastil predsednika BZS Jožeta Rebca, da na Kongresu
FIB 2009, poda kandidaturo BZS, za organizacijo EP za članice, v letu 2011 v Sloveniji.
Ad 6
Predsednik Jože Rebec, je podal informacijo, o pobudi za organizacijo Peteroboja članskih
reprezentanc BIH, Črne gore, Hrvaške, Srbije in Slovenije, ki naj bi bil kot stalni turnir
omenjenih reprezentanc tudi uvrščen v Koledar FIB.
Prvi peteroboj naj bi bil leta 2010 v Sloveniji, v Miljah, naslednji pa vsako leto v drugi državi.
SKLEP: Izvršni odbor podpira pobudo za izvedbo Peteroboja reprezentanc, BIH, Črne gore,
Hrvaške, Srbije in Slovenije, v kolikor bi pobudo sprejele vse balinarske zveze omenjenih
držav. V ta namen se posreduje dopis balinarskim zvezam BIH, Črne gore, Hrvaške in Srbije,
ki se morajo o predlogu izvedbe peteroboja, izjasniti do potrditve mednarodnega koledarja, na
kongresu FIB.

Ad 7
Predsednica Komisije za žensko balinanje Jelka Lorenčič Kožman, je seznanila člane z
izvedbo Dneva ženskega balinanja v Miljah, ki bo v nedeljo 4. oktobra.
SKLEP: Potrdi se pobuda za izvedbo tradicionalnega Dneva ženskega balinanja. Komisijo in
organizatorja BK Milje se poziva, da pripravita okviren plan prireditve in opredelita vire
financiranja, ter da izvedeta prireditev na nivoju, vendar racionalno.
Ad 8
SKLEP: Izvršni odbor v organe FIB, za novo mandatno obdobje, o katerem se bo odločalo na
volilnem kongresu FIB, podpira kandidaturo: Jožeta Rebca za člana predsedstva FIB, Marjana
Ferfoljo za člana športne komisije FIB in Aleša Škoberneta kot predstavnika športnikov v
FIB.
Ad 9
Predsednik Jože Rebec je prebral pisni nezaupnici predsednici komisije za žensko balinanje
Jelki Lorenčič Kožman, ki so jo izrekli, član izvršnega odbora Janez Zule in v izjavi
podpisane igralke iz ŽBS Tivoli, ki očitajo Jelki Lorenčič Kožman, številne nepravilnosti in
neizvršene finančne obveznosti.
Po prebranih izjavah za nezaupnico, je Jelka Lorenčič Kožman, zavrnila očitke in zagotovila,
da so bile, očitane ji neplačane obveznosti poravnane in da ima zato dokazilo, izpis izvršenega
vplačila.
SKLEP: Očitane nepravilnosti se razišče. Vloga BK Tivoli, se odstopa prvostopenjskemu
organu v OBZ Ljubljana, saj se očitane nepravilnosti nanašajo na nerazčiščene odnose in
neizvršene obveznosti med Jelko Lorenčič Kožman in ŽBS Tivoli, članom OBZ Ljubljana.

Seja je bila končana ob 19.30 uri.

Zapisal: Dušan Butinar

Jože Rebec l.r.
predsednik

