BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Ljubljana, Tržaška 2
Datum: 28.09.2015

ZAPISNIK
11. seje Izvršnega odbora Balinarske zveze Slovenije, ki je bila v sredo, 16. septembra
2015 ob 17.00 uri, v sejni sobi na Tržaški 2 v Ljubljani.
PRISOTNI ČLANI : Sandi Kofol, Srečko Lapanja, Stane Žavbi ml., Borčnik Božidar,
Borčnik Mija, Miloš Nikolič, Damjan Rupnik, Marjan Ferfolja, Miran Štupica, Maks Ferš,
Franc Morelj, Marinko Primož, Branko Šefran,
OPRAVIČENO ODSOTNI ČLANI : Voglar Željko
VABLJENI – PRISOTNI : Daniel Rožman, Silva Keber, Bakovnik Rajko, Breznik Ivan,
Petojevič Zoran, Jelka Lorenčič Kožman, Trobec Toni, Hrevol Brane, Banjac Čedo, Miran
Kleva, Pavlič Ivo, Hegler Boštjan, Kosar Anton, Sodec Miha, Plestenjak Matevž

DNEVNI RED :
1. Pregled in potrditev zapisnika 10. seje Izvršnega odbora BZS
2. Obravnava problematike državnih ligaških tekmovanj
3. Odgovori na vprašanja članov BZS
4. Obravnava predlogov BŠK Krim
5. Obravnava zapisnika 5. seje Komisije za Žensko balinanje
6. Obravnava in potrditev predlogov Strokovnega Sveta BZS
7. Obravnava dopisa BK Postojna
8. Razno :
- predlog in mnenje Miran Štupica
- promocijsko dobrodelni dogodek BZS

Ad. 1. Pregled in potrditev zapisnika 10. seje Izvršnega odbora BZS
SKLEP: Izvršni Odbor BZS potrjuje zapisnik 10. seje Izvršnega Odbora BZS.

Ad. 2. Obravnava problematike državnih ligaških tekmovanj
G. Ivan Breznik je Izvršnemu Odboru BZS poslal obsežno gradivo, v katerem opozarja na
nepravilnosti v delovanju komisij, predsednika in sekretarja BZS. Za izboljšavo delovanja je
glede na njegove predloge IO BZS sprejel naslednje sklepe :

- opustitev ugotavljanja izpolnjevanja pogojev klubov za tekmovanje v državnem
ligaškem tekmovanju
* ustvariti evidenco strokovnega kadra po klubih v državnih ligah (inštruktor, trener)
* izdelati strokovno analizo o izpolnjevanju pogojev:
- glede strokovnega kadra v klubih
- glede igrišč
* sprejeti ustrezne ukrepe za odstranitev ugotovljenih napak oz. nepravilnosti
SKLEP: Izvršni Odbor BZS zadolži Tekmovalno Komisijo, da do 31.12.2015 odpravi
vse pomanjkljivosti ter izdela evidence in analize.
- opustitev registracije igrišč
* opraviti pregled igrišč klubov, ki tekmujejo ali so tekmovali v 2. državni balinarski ligi in
izdati licenco o ustreznosti igrišča
* opraviti pregled vseh igrišč državnih ligašev za katera so bila v preteklih letih podane
pripombe na njihovo neprimernost priprave za ligaško tekmovanje
* izdati sklepe o odpravi ugotovljenih nepravilnosti ob pregledu z roki za odpravo
nepravilnosti in opozorilom za izgubo licence igrišča v primeru, da se nepravilnosti ne
odpravijo v predpisanem roku
* izdati navodila o pripravljenosti in urejenosti igrišč za tekmo in za posamezne igre tekme
SKLEP: Izvršni Odbor BZS zadolži Strokovni Svet, da do 28.02.2016 odpravi vse
pomanjkljivosti ter opravi ustrezne preglede.
- opustitev licenciranja sodnikov in vodij ekip
* izdelati poenotene kriterije sojenja in jih izdati v nakladi števila vseh sodnikov v BZS
* izdelati navodila za opravljanje nalog vodje ekip na državnem ligaškem tekmovanju
* izdelati navodila za opravljanje nalog vodje na državnih prvenstvih
* obnoviti licenco za vse sodnike in vodje ekip na način, predpisan v pravilih o licenciranju
pred pričetkom 2. dela tekmovanja v državnem ligaškem tekmovanju
SKLEP: Izvršni Odbor BZS zadolži Strokovni Svet in Sodniško Komisijo, da do
20.10.2015 izdela vsa navodila, ki so našteta v tej alineji.
- opustitev usposabljanja strokovnih delavcev
* Sprejeti Pravila s programi usposabljanja strokovnih delavcev v BZS, ki bodo omogočala
usposabljanje inštruktorja balinanja brez stopenjskega usposabljanja in vložiti vlogo za
pridobitev soglasja na Strokovni svet za šport R Slovenije
* na podlagi analize strokovnega kadra v klubih postaviti zahtevo do klubov, ki nimajo
predpisanega strokovnega kadra, za evidentiranje in prijavo ustreznega njihovega člana v
usposabljanje
* vzpostaviti kontakt z Inštitutom za šport glede načrtovane izvedbe predavanj za vse športne
zveze iz splošnih predmetov, ki jih predpisujejo Pravila o usposabljanju strokovnih delavcev
v športu in pravočasno pripraviti vse potrebno za razpis usposabljanja za naziv inštruktor
balinanja
* izdelati 4 letni program usposabljanja strokovnih delavcev v BZS in ga finančno ovrednotiti
SKLEP: Izvršni Odbor BZS zadolži Aleša Borčnika in Jureta Kozjeka, da s pomočjo
Ivana Breznika izvedejo naloge, opredeljene v tej alineji v najkrajšem možnem času.
- opustitev opravljanja kontrole nad izvajanje nalog stalnih komisij IO BZS
* od predsednikov stalnih komisij zahtevati izdelavo programa dela po posameznih mesecih
in pri tem zagotoviti, da bodo v program dela vključene najmanj vse naloge, ki so
posamezni komisiji predpisane v aktih BZS

* za tekoče spremljanje izvajanja nalog, ki izhajajo iz programa dela komisij pa zadolžiti
sekretarja zveze ali članu IO, ki nima nobene zadolžitve v IO z obveznostjo rednega
poročanja predsedniku IO , lahko pa tudi članom IO BZS
Predsednik BZS Sandi Kofol je mnenja, da so komisije, ki delujejo v BZS neodvisne in
poudaril, da nad njimi ne bo izvajal dodatnega nadzora.
- prestavljanje tekem v državnem ligaškem tekmovanju
* takoj uveljaviti pravilo o dovoljenem prestavljanju tekem na način, predpisan v Pravilniku
in Pravilih o tekmovanjih in pri tem kot prošnje za prestavitev tekem upoštevati izključno
samo prejete pravočasno prejete prošnje po redni ali elektronski pošti. Odobritev ali zavrnitev
prošnje pa sporočati izključno na enak način.
Predsednik Tekmovalne Komisije Srečko Lapanja je pojasnil, da z začetkom letošnje
tekmovalne sezone tak način tudi dejansko poteka.
* ustvariti evidenco igrišč klubov v BZS in stanje njihove urejenosti
SKLEP: Izvršni Odbor BZS zadolži Strokovni Svet in Sodniško Komisijo, da do
31.12.2015 izdelata evidenco.
* sprejeti sklep, da se Pravila o tekmovanjih, ki so bila uveljavljena v tekmovalnem letu
2014/15 uporabljajo tudi v tekmovalnem letu 2015/16
SKLEP: Pravila o tekmovanjih, ki so bila uveljavljena v tekmovalnem letu 2014/15 se
uporabljajo tudi v tekmovalnem letu 2015/16
* izdelati predlog novega tekmovalnega sistema, ga sprejeti še v tem tekmovalnem letu in ga
uveljaviti v tekmovalnem letu 2017/18
Aktivnosti za realizacijo tega predloga je že sprejela skupščina, dejansko sta se na sklep
do sedaj odzvali le OBZ Ljubljana in OBZ Nova Gorica
* zagotoviti poenoteno točkovanje tekem v vseh državnih ligah na podlagi ugotovitev, ki bo
izhajala iz izdelane primerjalne analize v tekmovanju 2014/15
* zagotoviti poenoteno pravico in dolžnost do napredovanja prvakov lig in izpada zadnje
uvrščene ekipe v vseh državnih ligah (sedaj je izpad iz super lige obvezen, napredovanje iz
II. v I. ligo neobvezen))
SKLEP: Strokovni Svet naj izdela predlog za zagotovitev poenotene pravice in dolžnosti
za napredovanje ali izpad
* uveljaviti predpisano tekmovanje za prvaka 2. državne lige – vzhod (sever in center)
* predpisati in uveljaviti kvalifikacijsko tekmovanje za izpopolnitev 2. lige –zahod z
obveznim tekmovanjem izključno prvakov iz tekmovanja v območnih zvezah. Tekmovanje
pa izvajati v vsakem letu po eni od območnih zvez izmenično po sistemu turnirskega
tekmovanja 5. ekip (tekmovanje je končano v dveh dneh!)
SKLEP: Strokovni Svet in Tekmovalna Komisija naj izdelata nov predlog kvalifikacij
* uveljaviti listo sodnikov, ki jo zahteva Pravilnik o organizaciji balinarskih sodnikov, način
licenciranja pa Pravila o licenciranju
Predsednik Sodniške Komisije Branko Šefran je pojasnil, da liste sodnikov dejansko
obstajajo

* uveljaviti naključno (slučajnostno) izvajanje kontrole sojenja, ki jo naj bi opravljali
izključno sodniki, ki imajo ugled v BZS, ne glede na njihovo starost
* na internetni strani objaviti vse veljavne akte v BZS v veljavnem besedilu in tekoče
objavljati zapisnike komisij in drugih organov BZS
SKLEP: Sekretar BZS je zadolžen za tekoče objavljanje aktov in zapisnikov na
internetni strani BZS

Ad. 3. Odgovori na vprašanja članov BZS
Na poziv predsednika BZS vsem članom, da lahko postavijo vprašanja, so se odzvali v BK
Korte in OBZ Slovenska Istra.
Predsednik OBZ Slovenska Istra g. Ivo Pavlič je postavil kar nekaj vprašanj, ker pa so bila
vprašanja podobna oziroma so se nanašala na 2. točko dnevnega reda, do dodatnih
pojasnjevanj ni prišlo.
Predsednik BK Korte g. Miran Kleva pa je postavil vprašanja :
Uvedba novih kategorij za mlade :
Kategorija mlajši dečki U-10
leta starosti 7, 8, 9, 10
Kategorija dečki U-14
leta starosti 11, 12, 13, 14
Kategorija mladinci U-18
leta starosti 15, 16, 17, 18
Kategorija starejši mladinci U-23 leta starosti 19, 20, 21, 22, 23
Komisija za Mladino naj preuči predlog za uvedbo novih kategorij.
Balinarski regijski centri delujejo kje in kdaj ?
Trenutno delujejo centri v Ljubljani (Krim), Postojni in Idriji.
Kako deluje komisija z delo z mladimi – spremembe, popravki in dogovarjanja s klubi.
Kriterij za dodelitev organizacije državnega prvenstva in sicer vsak klub naj bi dobil eno
prvenstvo.
Na podlagi prijav, ki jih zbere Tekmovalna Komisija, Izvršni Odbor potrdi
organizatorje državnih prvenstev
Predstavitev tekmovalcev, obvezno ime kluba, katerega na tekmovanjih financira občina.
Vse našteto je objavljeno v grafikonih, podatki se bodo objavljali tudi na Teletekstu
RTV Slovenija
Vsa prvenstvena in ekipna tekmovanja naj vodi komisija za delo z mladimi.
Ta sklep je sprejel IO BZS že pred dvema letoma, sklep se izvaja
Objavljanje rezultatov prvenstev, tekem in vodenje lestvice na spletni strani.
Statistika državnih lig in zapisniki.
Svoj pogled na to vprašanje je podal g. Dobnikar, ki je zadolžen za vodenje statistike in
vnašanje zapisnikov v program za statistiko. Ker ni bilo zadostnih pogojev za
vzpostavitev programa, ta ne more delovati, dokler ni vseh podatkov, ki so potrebni
zanj. Dokler klubi ne bodo pristopili zainteresirano, bo stanje tako, kot je danes.

Ob registraciji objava igralcev z letnico rojstva, ki bodo nastopali v tekočem letu.
Podatki so zabeleženi v registracijski knjižici in ni potrebe za dodatne objave.
Preložitve tekem kdaj in zakaj.
Koledar prvenstev in državne lige enkrat do dvakrat mesečno čez celo leto.
Komisija za Mladino naj pripravi podatke.

Ad. 4. Obravnava predlogov BŠK Krim
Predlogi BŠK Krim so že bili predstavljeni na 7. seji Izvršnega Odbora, dne 24.2.2014, kjer se
je pozvalo Strokovni Svet in Sodniško Komisijo, da preučita predloge, ki jih je podal BŠK
Krim. Ker so predlogi obširni in času primerno deloma neustrezni, je Izvršni Odbor sprejel
SKLEP: Gradivo s predlogi do konca leta 2015 obravnava združenje ligašev, ki
oblikovane predloge pošlje v obravnavo in potrditev Izvršnemu Odboru BZS.
Obravnavan pa je bil tudi predlog za
DAN SLOVENSKEGA BALINANJA
po naslednjem razporedu:
1. Sobota 9.00 U-14 : selekcije Vzhod – Zahod ali kakor jih pač poimenujemo
9.00 dvojica-posamezno-igra v krog-igra v krog dečki (1.15h)
10.20 hitrostno zbijanje
10.40 natančno zbijanje1- natančno zbijanje 2
11.00 štafetno zbijanje
2. Sobota 11.30 U18 : selekcije Vzhod – Zahod ,,,,,,,,
11.30 štafetno zbijanje
11.50 natančno 1 – natančno 2
12.10 hitrostno zbijanje
12.30 dvojica- posamezno-igra v krog- dvojica (1.15h)
3. Sobota 13.30 članice : selekcije Vzhod-Zahod ???
13.30 dvojica-posamezno-igra v krog-dvojica (1.15h)
14.50 hitrostno zbijanje
15.10 natančno1-natančno2
15.30 štafetno zbijanje
4. Sobota 16.00 člani : selekcija SLO : selekcija SLO ''tujci''
16.00 štafetno zbijanje
16.20 natančno zbijanje1-natančno zbijanje2
16.40 hitrostno zbijanje
17.00 dvojica-posamezno-igra v krog- dvojica (1.30h)
18.30 prosta zabava za vse!
Podelitev priznanj in nagrad poteka vzporedno z tekmovanjem in na koncu
posamezne tekme!

To je osnovni model ki ga predlagam, možne so variacije v igrah , času igranja ….itd
Lahko v nedeljski termin istega vikenda vklopimo tudi tekmovanje v četvorkah v
spomin Jožeta Rebca, v tem primeru bi bilo potrebno preimenovati dogodek v
VIKEND SLOVENSKEGA BALINANJA
SKLEP: Izvršni Odbor potrjuje izvedbo dneva ali vikenda slovenskega balinanja, ki bo
potekal predvidoma 12. in 13. decembra 2015. Tekmovanje bo potekalo na baliniščih
BŠK Krim, v tekmovanje je vključen tudi Rebčev Memorial.
Stroške za Rebčev Memorial bo pokrila BZS, za dan balinanja pa BŠK Krim.
IO BZS na naslednji seji natančno določi razpored obeh tekmovanj.
Ad. 5. Obravnava zapisnika 5. seje Komisije za Žensko balinanje
Izvršni Odbor je obravnaval in pregledal zapisnik Komisije za Žensko balinaje in sprejel :
Komisija za ŽB je že podala predlog spremembe o udeležbi državnega prvaka za tekoče leto
na EU pokalu, a predlog na IO BZS ni bil sprejet. Zato smo v nadaljevanju našega sestanka
povabili vse predstavnike klubov, ki igrajo državno ligo za članice, da glasujejo o sklepu, ki
se glasi :
Tekme državne lige za članice se igrajo v jesenskem delu od septembra do oktobra (7
krogov), v pomladanskem delu od aprila do 31. maja. Tako še pravi čas dobimo državnega
prvaka, ki se udeleži evropskega pokala za tekoče leto.
V prehodnem obdobju pa velja: prvak 2015 igra evropski pokal 2016. Državni prvak 2016 ne
igra evropskega pokala. V letu 2017 pa je že državni prvak udeleženec evropskega pokala za
tekoče leto.
SKLEP: Izvršni Odbor potrjuje sklep predstavnikov klubov
Komisija bo v celoti prevzela vodenje ligaških in državnih prvenstev za članice. Termine in
spored tekmovanj bo poslala na IO BZS v potrditev. Predhodno bo KŽB od TK dobila
koledar tekmovanj za tekoče leto, pripravila bo spored in datume vseh tekmovanj in ga
poslala TK, da jih vpiše v koledar.
Sprememba velja že za tekmovanje v septembru: igranje kroga in posamezno. Prijave bo
sprejemala Mija Borčnik do roka (21 dni) pred tekmovanjem. Komisija bo izvedla žrebanje,
ki bo javno. Izvajalec DP bo 14 pred tekmovanjem prejel seznam vseh nastopajočih in
razpored tekmovalk po opravljenem žrebu, da lahko zagotovi ustrezno število igrišč.
Sekretar BZS na podlagi registracije pripravi spisek ženskih ekip s plačano članarino in ga
posreduje komisiji za žensko balinanje.
Tak način dela nam dovoljuje Poslovnik KŽB (5. člen), ki je bil sprejet na IO BZS.
SKLEP: Komisija za Žensko balinaje v celoti vodi ženska ligaška tekmovanja in
državna prvenstva
Ad. 6. Obravnava in potrditev predlogov Strokovnega Sveta BZS
Predlogi sprememb, ki jih je obravnaval SS na svoji seji oz. korespondenčno v sezoni 2015 so
naslednji:
1. Sprememba ligaškega tekmovanja v sezoni 2016/2017

(Skupščina)

predlogi so podrobneje predstavljeni v zapisniku SS z dne 1. 6. 2015, usoda predloga pa je v največji meri v
rokah posameznih OZ.

2. Sprememba 41. Člena Pravilnika o tekmovanjih

(Skupščina)

Vrstni red ekip v ligaškem tekmovanju se določa na osnovi:
a.) seštevek končnih izidov tekem (število osvojenih točk)
b.) medsebojnem srečanju (ene, dveh ali več tekem)
c.) končni točkovni rezultat (razlika v seštevku števila točk doseženih v posameznih igrah)
č.) seštevek iger v medsebojnem srečanju (punt razlika)
Če ima več ekip enako število točk, se obvezno računajo samo njihovi medsebojni rezultati! Naredi se
»mini liga« ekip, katere imajo enako število osvojenih točk!

3. Sprememba oz. dopolnitev 44. Člena Pravil o tekmovanjih

(IO)

Igranje tekme se lahko prestavi na drug dan ali ob drugi uri kot je določen v Koledarju
tekmovanj zaradi odsotnosti igralca kluba zaradi reprezentančnih obveznosti in to v primerih
in na način, določen v 33. členu Pravilnika o tekmovanjih. Izjemoma pa lahko tudi v
opravičenih primerih (smrtni slučaj – pogreb, nesreča, skrajno neugodne vremenske razmere
– onemogočen prevoz na tekmo, drugi ekstremni dogodki), ki jih na prošnjo ene od
prizadetih ekip dovoli TK BZS z izdajo posebnega sklepa ali določbe. …..
….
Zadnja tri kola se odigrajo istočasno.
4. Sprememba 21. člena Pravil o tekmovanjih

(IO)

Na prvenstvu dvojic lahko nastopijo trije igralci (dovoljena je menjava igralca).
5. Sprememba 77. Člena Pravil o tekmovanjih (tekmovanja v Super ligi), šesta točka: (IO)
Sočasno morata oba vodje ekip sodniku tekme dostaviti seznam igralcev in članske
izkaznice. Kasnejša prijava igralcev ni več možna. Ob začetku srečanja (mišljen je čas, ko
sodnik zapiska začetek tekme) mora biti ekipa prisotna z najmanj 7 igralci.
SKLEP: Izvršni Odbor potrjuje spremembo 77. Člena Pravil o tekmovanjih
(tekmovanja v Super ligi), šesta točka
6. Strokovni svet predlaga, da se že v naslednjem tekmovalnem letu tudi v I. državni ligi v
drugem delu tekmovanja uvede dvojka krog, število dveh tehničnih disciplin pa ostaja enako,
torej enkrat precizno in enkrat hitrostno. Lahko tudi v II. državnih ligah ?!
(IO)
In še nekaj drugih predlogov:
a) Strokovni svet predlaga IO oz. tekmovalni komisiji, naj se v bodoče na termin, ko naši predstavniki
igrajo kvalifikacije za Evropski pokal, ne igrajo tekme državnih lig. Tako naši predstavniki kot tudi
potencialni gledalci zaslužijo priložnost, da bolj množično obiščejo potencialno najbolj kakovostna
tekmovanja v sezoni.
b) opravi se pogovor o enotnem točkovanju (zmaga, remi, poraz) v vseh državnih ligah.
c) V pravilih tekmovanja se v največji meri izogibati zapisom (oz. izločiti trenutno vpisane), da
pravila ali členi veljajo za konkretno leto.
(Pretvorba Pravil v word obliko !?)

SKLEP: Ker so se ligaška tekmovanja za sezono 2015/2016 že pričela, bo Izvršni Odbor
ostale predloge obravnaval na prihodnji seji, potrjeni predlogi pa bodo veljali za
naslednjo sezono. S tem se bomo izognili napakam, ki so se pojavile lansko leto, ko so se
pravila spreminjala med tekmovalno sezono.
Ad. 7. Obravnava dopisa BK Postojna
V zadnjem obdobju se nam postavlja vprašanje ali se organi BZ Slovenije izvoljeni s strani
nas balinarjev, zavedajo da so največji krivci za dogajanje v našem športu. Menimo, da temu
niso kos zato je nujno, da prepustijo mesto drugim, takim, ki bodo obstoječo problematiko znali rešiti
hitro in balinanje postavili v bok drugim športom.
V B.K. Postojna smo zelo ogorčeni, da tekmovalna komisija ( s sodniško prijavo za prirejan
rezultat srečanja Orlek Pivka : Agrochem ) uvršča slednjo ekipo v super ligo. Kje je
disciplinska komisija? Kaj dela? Res, bili so dopusti, vendar pomembne zadeve se rešuje
prednostno in v najkrajšem času. Minilo bo trimesečno obdobje, pa še vedno nič od tega.
Sramota za kompletno vodstvo BZS. Ekipi, ki sta obremenjeni s sodniško prijavo bi morali biti po
hitrem postopku kaznovani z odvzemom točk , kasneje pa bi morala disciplinska komisija primerno
zakonsko ukrepati. Prvak prve lige zahod tako še ni znan, zato tudi ekipa Agrochema ne more biti
član super lige. Nihče ne jemlje resno tega problema. Naša ekipa je celotno ligo odigrala 100%
korektno. V klubu pričakujemo, da bo ta problematika rešena v najkrajšem času in da bo v
super ligi 2015/2016 nastopila ekipa BK Postojna. Za vse te dosedanje neprijetne dogodke je
odgovorno vodstvo BZS. V kolikor se ta zadeva v najkrajšem času ne bo rešila, pričakujemo, da
našim mladim fantom objasnite kaj se dogaja in kdo je tukaj odgovoren za nastalo zmedo in jim
seveda tudi objasnite da je prirejanje tekem vsakdanja stvar, brez negativnih posledic. Sprašujemo
se čemu so nam potrebni sodniki.
Vsekakor v klubu pričakujemo, da bo vodstvo BZS pristopilo tej zadevi bolj resno in v
najkrajšem času tudi primerno ukrepalo.

Predsednik DK1 g. Rajko Bakovnik je prisotne seznanil z potekom dogodkov ter jim
obrazložil, da mora DK1 upoštevati zakonsko določene roke. Prisotne je tudi obvestil, da
bodo disciplinske obravnave glede tekme Orlek Pivka- Agrochem Šempeter, pritožbe BK
Orlek glede registracije Podgoršek in igranja deklice brez zdravniškega potrdila v članski
konkurenci v sredo, 30.9.2015.
G. Miran Štupica je izpostavil dejstvo, da je BZS glede vseh treh primerov najela strokovno
pomoč, zato je IO BZS sprejel :
SKLEP: Izvršni Odbor potrjuje najem strokovne pomoči (odvetnik, zapisničarka) za
omenjene 3 primere.
Za sklep je glasovalo 10 članov, trije so bili proti.

8. Razno :
- predlog in mnenje Miran Štupica
G. Miran Štupica je podal svoje mnenje glede prestopnih taks v tujino. Njegova ugotovitev je,
da naš interni akt za prestope nikakor ni v nasprotju z evropsko zakonodajo.
G. Miran Štupica je tudi predlagal, da se podeli posebna zahvala g. Sašu Letnikovskem ob
prisebnem ravnanju pri reševanju življenja g. Pištoljevič Tomislavu.
SKLEP: Izvršni Odbor potrjuje, da se zahvala Sašu Letnikovskem podeli na Rebčevem
Memorialu, predvidoma 13.12.2015
- promocijsko dobrodelni dogodek BZS

Predsednik BZS g. Sandi Kofol je prisotne obvestil o nameri organizacije promocijsko
dobrodelnega dogodka, na katerem bi nastopili naši članski reprezentanti.

Seja je bila končana ob 21.30 h

Zapisal: Daniel Rožman
Sandi Kofol
predsednik

