BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Ljubljana, Trţaška 2
Datum: 24.01.2012

ZAPISNIK
18. seje Izvršnega odbora Balinarske zveze Slovenije, ki je bila v ponedeljek, 23.
januarja 2012 ob 18.00 uri, v sejni sobi na Tržaški 2 v Ljubljani.
PRISOTNI ČLANI : Sandi Kofol, Srečko Lapanja, Miloš Nikolič, Zdravko Taškar, Maks
Ferš, Peter Snoj, Jelka Lorenčič Koţman, Miran Štupica, Damjan Rupnik
ODSOTNI ČLANI : Branko Šefran, Ţeljko Voglar, Franc Morelj, Marjan Ferfolja
VABLJENI – PRISOTNI : Dušan Butinar, Daniel Roţman, Zdenko Fajdiga
VABLJENI – ODSOTNI : Silva Keber

DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 17. seje Izvršnega odbora BZS
2. Predlog članarine ter kotizacije za klube v letu 2012, predlog višine točke ob prestopu
igralca v drug klub
3. Organizacija mednarodnega turnirja za U 14 v mesecu juliju 2012
4. Dogovor o delovanju BZS do redne letne skupščine
5. Razno
- obvestilo o izplačevanju potnih stroškov
- bilten FIB
- odškodnina Dejan Tonejc
- izplačevanje sodniških taks in potnih stroškov
- testiranje hitrostno izbijanje
- pregled koledarja DP in participacije klubov po OBZ –jih v DP za leto 2012
- poročilo s sestanka športne komisije FIB
- participacija BZS klubom, udeleţencem v evropskih pokalih

Ad. 1 Pregled in potrditev zapisnika 17. seje Izvršnega odbora BZS
SKLEP: Vsi sklepi 17. seje Izvršnega Odbora BZS so realizirani, razen podelitev
priznanj članom organizacijskega odbora EP v Rogaški Slatini. Za podelitev se zadolži
Srečko Lapanja in sicer 28.1.2012 v Rogaški Slatini.

Ad. 2 Predlog članarine ter kotizacije za klube v letu 2012, predlog višine točke ob prestopu
igralca v drug klub
Izvršni Odbor BZS je sprejel naslednji SKLEP
V letu 2012 znaša članarina
-za klube državnih lig
-za klube 1. in 2. OBZ
-za sekcije in klube III lige OBZ
-za ženske sekcije
-prva registracija

170 EUR
170 EUR
105 EUR
65 EUR
80 EUR

Dodatna članarina za državne ligaše ( kotizacija ) za sezono 2012/2013
V letu 2012 kotizacija znaša
-Super liga:
485 EUR
-I.liga:
370 EUR
-II.liga
250 EUR
Plačilo članarine do BZS, posamezne OBZ za vse klube v svoji območni zvezi, izvršijo
ob registraciji, oz. najkasneje do 15.2.2012.
Dodatno članarino / kotizacijo / državni ligaši poravnajo za tekmovalno sezono
2012/2013 najkasneje do 15.7.2011.
Višina točke pri prestopu igralca iz kluba v klub v letu 2012, znaša 58,00 EUR .

Ad. 3 Organizacija mednarodnega turnirja za U 14 v mesecu juliju 2012
SKLEP: Balinarska zveza Slovenije objavi razpis za organizacijo mednarodnega
turnirja U 14 v Sloveniji v juliju 2012. Na turnirju bodo predvidoma sodelovale 4
reprezentance, ki bodo vabljene v dogovoru s selektorjem.
BZS pokrije polovico namestitvenih stroškov ( 6 + 2 ), pokale ter stroške sodnikov in
delegata.
V primeru večjega števila prijav, bo BZS izbrala najugodnejšega.
Prijave BZS pričakuje najkasneje do 4.2.2012
Ad. 4. Dogovor o delovanju BZS do redne letne skupščine
SKLEP:
- obveščanje članov IO BZS bo potekalo preko e – mailov, Maks Ferš in Peter Snoj pa
bosta obveščena po navadni pošti
- naslednja seja IO BZS je predvidena za ponedeljek, 19. 3. 2012 ob 17h, v Ljubljani
- volilna skupščina BZS je predvidena za petek, 13.4.2012 ob 17h, v Ljubljani
- OBZ – je se poziva, da se pričnejo dogovarjati o možnih kandidatih za predsednika in
predsednike organov BZS

- sekretar BZS pošlje v najkrajšem možnem času na OBZ – je obrazce za kandidaturo
predsednika in predsednikov organov BZS, predlogi morajo biti poslani na BZS
najkasneje do 10.3.2012
- oseba, ki bo kandidirala za predsednika BZS, mora predstaviti program dela za
naslednja 4 leta
- marketing : potrebno bo poiskati osebe, ki bodo zagotovile sponzorska sredstva, za kar
bodo tudi ustrezno nagrajene
Ad 5. Razno
- obvestilo o izplačevanju potnih stroškov
SKLEP : potni stroški in dnevnice se zaradi nove zakonodaje izplačujejo na tekoče
račune upravičencem
- bilten FIB
SKLEP : bilten FIB za leto 2011 se objavi na spletnih straneh BZS
- odškodnina Dejan Tonejc
SKLEP : Dejanu Tonejcu se izjemoma oprosti plačilo drugega dela odškodnine do BZS
- izplačevanje sodniških taks in potnih stroškov
SKLEP : imenuje se komisija v sestavi Kofol, Nikolič, Lapanja in Rožman, ki preuči
možnosti in izdela nov predlog plačevanja sodniških stroškov
- testiranje hitrostno izbijanje
SKLEP : 8. februarja 2012 bo v dvorani v Šiški potekalo testiranje tekačev v
sodelovanju z srbsko, hrvaško in italijansko balinarsko zvezo ter olimpijskim komitejem
Srbije. Predvidena je udeležba najboljših igralcev na svetu.
- pregled koledarja DP in participacije klubov po OBZ –jih v DP za leto 2012
SKLEP : zaradi nezainteresiranosti klubov se ukine DP v štafetnem izbijanju,
participacija klubov po OBZ – jih ostane enaka kot v letu 2011
- poročilo s sestanka športne komisije FIB
IO BZS se je seznanil s poročilom Marjana Ferfolje, ki je bil prisoten na sestanku športne
komisije FIB v italijanskem Saluzzu
- participacija BZS klubom, udeleţencem v evropskih pokalih
SKLEP : BZS participira prvo uvrščenemu v Super ligi 2.000 eur, drugo uvrščenemu in
ženski ekipi pa 1.500 eur za nastop v evropskih pokalih.
Seja je bila končana ob 20.00 uri.
Zapisal: Daniel Roţman

Sandi Kofol
predsednik

