BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Ljubljana, Tržaška 2
Datum: 13.05.2011

ZAPISIK
14.seje Izvršnega odbora Balinarske zveze Slovenije, ki je bila 12. maja 2011 ob 17.00
uri, v sejni sobi na Tržaški 2 v Ljubljani.
PRISOTI ČLAI: Jože Rebec, Franc Morelj, Srečko Lapanja, Miloš Nikolič, Zdravko
Taškar, Marjan Ferfolja, Maks Ferš, Damjan Rupnik, Miran Štupica, Željko Voglar, Sandi
Kofol
ODSOTI ČLAI: Branko Šefran, Jelka Lorenčič Kožman, Peter Snoj
VABLJEI – PRISOTI: Dušan Butinar
DEVI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 13. seje Izvršnega odbora BZS
2. Pregled in potrditev zapisnika 62. seje Skupščine Balinarske zveze Slovenije
3. Obravnava vloge za prekinitev delovnega razmerja sekretarja BZS zaradi upokojitve
4. Objava razpisa za sekretarja Balinarske zveze Slovenije in imenovanje razpisne komisije
5. Objava razpisa za Šolo balinanja od 4. do 10. julija 2011 v Rogaški Slatini
6. Obravnava Poročila o organizaciji Evropskega prvenstva 2011 za članice v Rogaški Slatini
7.Potrditev plačila kotizacije klubom: Lokateks Trati, Planini Ribnikar AS in Krim za nastop
v Evropskem pokalu 2011
8.Razno
- Vloga BK Planina Petrič za registracijo igralca Petrič Erika
- Potrditev udeležbe sodnika in tehničnega delegata za finale Evropskega pokala v Alassiju.
- dopis predsednika OBZ Sežana, v zvezi nepravilnosti na DP članic posamezno v Ljubljani
Ad1
SKLEP: Vsi sklepi 12. seje izvršnega odbora BZS so realizirani oz. v izvajanju.
Ad 2
Pri pregledu Zapisnika 62. seje je bilo ugotovljeno, da je prišlo do spremembe pri odobrenem
znesku sredstev iz proračuna republike Slovenije, zato se opravi popravek Finačnega načrta
BZS za leto 2011, v Prihodkih v tč 1, v višini 114.815 EUR in skupaj 254.915 EUR in v
Odhodkih v tč 1.v višini 79.915 EUR in v tč 2 v višini 35.000 EUR ter skupaj 254.915 EUR
V zvezi sprejetega sklepa skupščine pod tč 3, mora strokovni svet proučiti možnost nastopa
slovenskih reprezentantov, ki nastopajo v tujini, na državnih prvenstvih v Sloveniji in predlog
prvega in kasnejših prestopov reprezentantov v tujino, pri čemer je IO sprejel sklep, da
ostajajo pogoji za prvi prestop v tujino nespremenjeni, saj si ne smemo dovoliti «razprodaje«
vrhunskih slovenskih igralcev v tujino.
V zvezi sprejetega sklepa skupščine o počastitvi 60 letnice Balinarske zveze Slovenije, se
sprejme višino nagrad za uvrstitve na prvih štirih mestih, na turnirju OBZ in sicer:
Za 1.mesto – 800EUR, za 2.mesto – 500 EUR, za 3.mesto – 300 EUR, za 4.mesto – 200 EUR.
SKLEP: Potrdi se zapisnik 62. skupščine BZS.

Ad 3
Izvršni odbor se je seznanil z vlogo Dušana Butinarja, da izpolnjuje pogoje za upokojitev.
SKLEP: Dušanu Butinarju, sekretarju BZS, zaradi upokojitve preneha delovno
razmerje z 31.07.2011.
Sklep je bil sprejet soglasno
Ad 4
Zaradi upokojitve dosedanjega sekretarja se objavi razpis za delovno mesto poslovno
tehničnega sekretarja BZS. Razpis se objavi na spletni strani Balinarske zveze Slovenije po
20.maju 2011, po predhodnem obvestilu na Zavodu za zaposlovanje.
Poleg objave Razpisa na spletni strani BZS, se obvestilo o razpisu posreduje tudi vsem
Območnim zvezam.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta sekretarja so:
-srednja ali višja stopnja družboslovne ali tehnične smeri
-poznavanje balinarskega športa,
-5. let izkušenj na podobnih delih,
-temeljito poznavanje dela z računalnikom – program WORD, EXCEL, INTERNET,
-aktivno oz. pasivno znanje francoskega ali italijanskega jezika, z ustreznimi dokazili,
-redno delovno razmerje za nedoločen čas
-poskusno delo v trajanju 6 mesecev.
Kandidati vloge s kratkim življenjepisom in priloženimi dokazili, posredujejo v zaprti kuverti
na naslov: Balinarska zveza Slovenije, Tržaška 2, 1000 Ljubljana.
SKLEP: a spletni strani se objavi Razpis za prosto delovno mesto poslovno tehničnega
sekretarja BZS. Čas za oddajo prijav kandidatov, je 15 dni od pričetka
razpisa,objavljenega na spletni strani Balinarske zveze Slovenije.
SKLEP: Imenuje se razpisna komisija v sestavi: Kofol Sandi – predsednik in člani;
Rebec Jože, Lapanja Srečko in Štupica Miran.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad 5
SKLEP: a spletni strani BZS se objavi Razpis za šolo balinaja za dečke, od ponedelka
4.julija do nedelje 10 julija 2011 v Rogaški Slatini.
Stroške za udeležence šole balinanja v višini 230 EUR po udeležencu plačajo klubi, oz.
starši. Rok prijav je do 10.06.2011, rok plačila pa v 8. dneh po izboru kandidata in
izstavitvi računa.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad 6
SKLEP: Potrdi se poročilo o organizaciji Evropskega prvenstva za članice od 14. do 17.
septembra 2011 v Rogaški Slatini.
Zadolžita se predsednik in tajnik organizacijskega odbora, Srečko Lapanja in Jože
Verk, da do 1, junija pripravita ustrezen promocijsko propaganden material, za potrebe
FIB in za članice, udeleženke Evropskega prvenstva.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad 7.
SKLEP: Za udeležbo na Evropskem pokalu se potrdi kotizacija za slovenske udeležence
-2.000 EUR – za BK Lokateks Trato, državne prvake med člani,
-1.500 EUR – za BK Planino Ribnikar AS, drugouvrščeno ekipo DP med člani,
-1.500 EUR – za BŠK Krim, državne prvakinje med članicami.

Ad 8
SKLEP: Vlogi BK Planine Petrič za registracijo igralca Erika Petriča, po prihodu
igralca iz tujine, za BK Planino Petrič v tekmovalni sezoni 2011, se ne ugodi.
BK Planina Petrič je sicer pravočasno priglasila pristop omenjenega igralca, vendar pa
potrebne dokumentacije za njegov prestop ni predložila do pričetka tekmovanja v ligi,
kot je opredeljeno v 4.členu Pravil o aktivnostih za pravočasno registracijo klubov in
igralcev. Zaradi nastopa igralca, šele v zadnji tretjini prvenstva, bi bila po mnjenju
večine članov IO BZS, ogrožena regularnost prvenstva v 2. državni ligi zahod.
PROTI odobritvi registracije igralca Erika Petriča za BK Planina Petrič v tekmovalni
sezoni 2011 je glasovalo 7 članov, 3 so bila ZA in 1 VZDRŽA.
SKLEP: Potrdi se udeležba Marjana Ferfolja, kot tehničnega delegata in Sandija Kofola
kot sodnika, na finalu Evropskega klubskega pokala za člane in članice v Alassiju, od 2
do 4 junija 2011.
Sklep je bil sprejet soglasno.
SKLEP: Balinarska zveza Slovenije, krije stroške vodje tekmovanja ( imenovanega s
strani FIB ), na domačih tekmah slovenskih predstavnikov v evropskem pokalu,
medtem ko stroške 4. sodnikov krije klub organizator.
Sklep je bil sprejet soglasno.
SKLEP: Vodji tekmovanja in klubu organizatorju DP za članice posamezno, se
posreduje dopis o sodniških napakah in kršitvah pri organizaciji tekmovanja, ki ga je
posredoval predsednik OBZ Sežane, in se zahteva odgovor na očitane jim nepravilnosti.
SKLEP: V 2. ligi Center in Zahod v 10. in 11. krogu v skupini za obstanek, igrata
zmagovalca Z1 in Z2« iz 8. in 9. kroga in ne poraženca, saj poraženi ekipi iz 8. in 9.
kroga, obe izpadeta. V primeru, da bi iz lige izpadle tri ekipe, bi o obstanku v ligi
odločal dvoboj med zmagovalcema iz 8. in 9. kroga Z1 in Z2.

Seja je bila končana ob 18.30 uri.

Zapisal: Dušan Butinar

Jože Rebec l.r.
predsednik

