BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
LJUBLJANA, Tržaška 2
Datum: 10.03.2010

ZAPISIK
9. seje Izvršnega odbora Balinarske zveze Slovenije, ki je bila, 2. marca 2010, v sejni sobi
na sedežu BZS na Tržaški 2 v Ljubljani.
PRISOTI: Jože Rebec, Franc Morelj, Srečko Lapanja, Miloš Nikolič, Zdravko Taškar, ,
Branko Šefran, Marjan Ferfolja, Maks Ferš, Damjan Rupnik in Robert Kocjan, Željko Voglar,
ODSOTA: Jelka Lorenčič Kožman, Peter Snoj
VABLJEI – PRISOTI: Ivan Breznik, Dušan Butinar
DEVI RED:
1.Pregled in potrditev zapisnika 8. seje
2.Koledar tekmovanj 2010
-seznam registriranih klubov in sekcij za leto 2010
-mednarodna tekmovanja 2010
-predlog Koledarja tekmovanj v državnih ligah 2010
-obravnava pripombe na sklep Komisije za mladino, v zvezi državne lige za dečke
-izračun participacije za državna prvenstva 2010
-potrditev organizatorjev za izvedbo državnih prvenstev 2010
3.Sistem tekmovanja v državnih ligah od sezone 2011/2012 dalje
-poročilo delovne komisije za prehod tekmovanja v termin - jesen pomlad
4.Predlog Tekmovalne komisije BZS, za uvedbo novosti v državnih ligah in državnih
prvenstvih 2010
-žreb igrišč pred začetkom klasičnih iger
-sprememba določil, ki predvidevajo začetek igralnega časa tekem( ukinitev določil ki
predvidevajo čakanje in igralcev in ekip zaradi zamud
- predlog Skupščini za spremembo Pravilnika o tekmovanjih – črtanje 21, 22, 23, 24 in 25
člena Pravilnika).
5.Predlog za potrditev naziva inštruktor balinanja, dobitnikom naslova svetovnih
prvakov v balinanju
6.Imenovanje selektorja ženske balinarske reprezentance Slovenije
7.Sprejem sklepa o uporabi Protidopinškega pravilnika nacionalne antidopinške
komisije
8.Razno
Pred začetkom seje je predsednik Jože Rebec seznanil člane s sklepom skupščine OBZ
Saleška, ki je po odstopu dosedanjega predsednika OBZ Saleška in člana IO BZS Ivana
arata, imenovala na omenjeni funkciji Željka Voglarja.
ova člana Izvršnega odbora BZS Željko Voglar (OBZ Saleška) in Robert Kocjan (OBZ
Dolenjska), bosta postala polnopravna člana, s pravico glasovanja, po izvolitvi na prvi
seji Skupščine BZS.

Ad 1.
Pri pregledu Zapisnika 8.seje je bilo ugotovljeno, da so vsi sklepi realizirani, oz. so v
izvajanju.
Zapisnik 8. seje je bil sprejet soglasno
Ad 2
-V letu 2010 je registriranih skupaj 179 klubov in sekcij. Seznam klubov in sekcij se objavi na
Spletni strani BZS.
-Za obravnavo in potrditev pripomb na Pravila o tekmovanjih, se imenuje komisija v sestavi;
Breznik Ivan, Lapanja Srečko in Butinar Dušan. Komisija bo poleg že prispelih pripomb
obravnavala tudi vse tiste, ki jih bodo člani izvršnega odbora posredovali do 9. 3.2010, nakar
bo komisija Poročilo o sprejetih pripombah posredovala v potrditev članom Izvršnega odbora
po e- majlu oz. po pošti.
-v letu 2010 se v 1. in 2. državnih ligah, klasične igre igrajo 75 minut.
-za dokončno uskladitev terminov tekem v 2. državni ligi sever, se zadolžita člana IO BZS
Maks Ferš (Maribor) in Željko Voglar (Saleška). Rok do 9.3.2010.
-upošteva se pripomba BK Deskel za spremembo termina tekme 2.državne lige za članice
-pripomba Pavle Švare na organizacijo državne lige za dečke 2010, se vzame na znanje,
vendar se pri izvedbi državne lige za dečke, upošteva sistem tekmovanja, ki je bil sprejet na
razširjeni seji komisije za mladino.
-potrdi se izračun participacije OBZza državna prvenstva 2010, s tem, da se določi izračun
participacije tudi za starejše člane. Zadolži se predsednik TK, da pozove OBZ, da posredujejo
seznam ekip starejših članov, na osnovi katerega bo izvršena participacija za DP starejših
članov v disciplini četvork.
-potrdi se organizatorje za izvedbo državnih prvenstev 2010, po predlogu tekmovalne
komisije BZS.
-pozove se klube, ki bodo organizirali mednarodne turnirje v letu 2010, da sporočijo datume
mednarodnih turnirjev, za objavo v Koledarju 2010.
SKLEP: Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad 3
Predlog komisije za pripravo predloga za prehod ligaškega tekmovanja 2011/2012 v termin
jesen – pomlad, je podal predsednik omenjene komisije Srečko Lapanja.
Na predlog termina enokrožnega sistema v suprerligi, z razigravanjem za prvaka in za
obstanek, člani IO BZS niso imeli pripomb in so sprejeli sklep, da se v letu 2011, enokrožni
sistem z razigravanjem igra tudi v 1. in 2. državni ligi.
Super liga 2011 traja od 15 januarja do 26. marca, 1. in 2. državna liga pa od 23.aprila do 2.
julija. ( 7 kol rednega kroga in 4 kola razigravanja za prvaka oz. 2 kroga za izpad )
Prestopni rok v letu 2011 je v terminu od 4. do 10.julija, registracija pa od 11. do 17.7.2011.
SKLEP: V letu 2011 se izvede enokrožni sistem v vseh članskih državnih ligah:
( v super ligi, v 1. ligi in v 2.ligi ).
Sklep je bil sprejet soglasno in se ga posreduje v potrditev skupščini BZS
SKLEP: V tekmovalni sezoni 2011/2012 se uveljavi dvokrožni sistem v vseh članskih
državnih ligah (v super ligi, v 1. ligi in v 2. ligi ).
Sklep je bil sprejet soglasno in se ga posreduje v potrditev skupščini BZS
Ad 4.
-na predlog sodniške in tekmovalne komisije BZS, se v letu 2010 uvede novo pravilo žreba
igralnih stez v klasičnih igrah
Sklep je bil sprejet soglasno

-na predlog sodniške in tekmovalne komisije se v Pravilniku o tekmovanjih črtajo členi od 21
– 27, ki govorijo o zamudah ekip in času predvidenem za čakanje ekip na tekmi, kar pomeni,
da se vsa tekmovanja pričnejo ob točno predvidenem in objavljenem času za začetek tekme,
v skladu z 20. členom Pravil o tekmovanjih.
Sklep je bil Sprejet soglasno in se ga posreduje v potrditev skupščini BZS.
Ad 5.
Po predstavitvi predloga s strani strokovnega delavca BZS Ivana Breznika, je Izvršni odbor
sprejel naslednji
SKLEP: Članom balinarske reprezentance Slovenije, ki so kot igralci članske reprezentance
Slovenije, osvojili naslov svetovnih prvakov v balinanju, se prizna status strokovnega delavca
z nazivom Inštruktor balinanja, s čimer jim bo dana tudi možnost nadaljnjega usposabljanja v
Balinarski zvezi Slovenije, v skladu s Programom usposabljanja v BZS.
Predlagani sklep velja tudi za vse druge člane Balinarske zveze Slovenije, ki bi v kategoriji
članov, v prihodnje osvojili naslov svetovnega prvaka.
Sklep je bil sprejet z enim glasom proti.
Ad 6
Na objavljeni razpis za trenerja ženske reprezentance Slovenije, so do predpisanega roka
oddali vloge: Berčič Bojan, Bozovičar Milan, Kosar Anton in Sodec Miha. Vsi štirje
kandidati so izpolnjevali zahtevane razpisne pogoje.
Po razpravi, v kateri so člani izvršnega odbora, ki so bili predhodno seznanjeni s pisnimi
vlogami posameznih kandidatov, z njihovo predstavitvijo in načrti, sprejeli naslednji
SKLEP: Izmed četverice kandidatov, ki so vsi izpolnjevali zahtevane razpisne pogoje, se
za selektorja ženske balinarske reprezentance Slovenije, imenuje Milana Bozovičar.
Sklep je bil sprejet z dvema glasovoma proti.
Ad 7
Z vsebino Protidopinškega pravilnika in s pomenom njegovega sprejema, je člane izvršnega
odbora seznanil sekretar Dušan Butinar. Po razpravi so člani izvršnega odbora sprejeli
SKLEP: Balinarska zveza Slovenije, začne v celoti uporabljati Protidopinški pravilnik
nacionalne antidopinške komisije, od 2.3.2010 dalje, ko je bil sprejet na seji Izvršnega odbora
Balinarske zveze Slovenije.
Ad 8.
Sklic 10. seje izvršnega odbora in sklic 60. seje skupščine BZS, bo v mesecu aprilu 2010.
Rok sej bo določen po prejemu zaključnega računa, s strani računovodstva.
Seja je bila končana ob 19.30 uri.

Zapisal: Dušan Butinar

Jože Rebec l.r.
predsednik

