BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Ljubljana, Tržaška 2
Datum: 21.03.2012

ZAPISIK

19. seje Izvršnega odbora Balinarske zveze Slovenije, ki je bila v ponedeljek, 19. marca
2012 ob 17.00 uri, v sejni sobi na Tržaški 2 v Ljubljani.
PRISOTI ČLAI : Sandi Kofol, Srečko Lapanja, Miloš Nikolič, Zdravko Taškar, Maks
Ferš, Peter Snoj, Miran Štupica, Damjan Rupnik, Franc Morelj, Marjan Ferfolja, Branko
Šefran
ODSOTI ČLAI : Željko Voglar, Jelka Lorenčič Kožman
VABLJEI – PRISOTI : Dušan Butinar, Daniel Rožman, Silva Keber

DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 18. seje Izvršnega odbora BZS
2. Izbor računovodskega servisa
3. Predlog plačevanja sodniških stroškov
4. Kadrovske zadeve – Rožman Daniel
5. Jadranska liga v balinanju – informacija
6. Izbor kandidatov za predsednika BZS ter organov BZS
7. Razno:
- organizacija Final Four - evropski pokal za ženske v Ljubljani
- sprememba pravil o nagradah tekmovalcem
- informacija o financiranju FŠO in MŠŠ
- moški masters
- usposabljanje za mentorja in inštruktorja balinanja
- registracija mladinci

Ad. 1 Pregled in potrditev zapisnika 18. seje Izvršnega odbora BZS
SKLEP: Vsi sklepi 18. seje Izvršnega Odbora BZS so bili realizirani.

Ad. 2 Izbor računovodskega servisa
SKLEP: Izvršni odbor preloži odločitev o izbiri novega računovodskega servisa na
naslednjo sejo, zaenkrat BZS – ju računovodske storitve opravlja OKS – OLIMP.
Sekretar se pri ponudnikih pozanima o morebitnem znižanju storitev.

Ad. 3. Predlog plačevanja sodniških stroškov
Komisija, ki se je sestala dne 22.2.2012 v prostorih BZS, na Tržaški 2, v Ljubljana,
v sestavi Sandi Kofol, Daniel Rožman, Miloš Nikolič, Srečko Lapanja, Dušan Keber –
povabilo (računovodstvo) je preučila možnosti o prenovljenem sistemu plačevanja
sodnikov. IO BZS Skupščini BZS predlaga naslednji
SKLEP : plačevanje sodnikov preko tekočih računov sodnikov prevzame Balinarska
zveza Slovenije. Izplačevali se bodo potni stroški. Posamezni sodnik bo poročilo o
odsojenih tekmah in pripadajočimi potnimi stroški pošiljal 4 x letno ( na vsake 3 mesece
) na naslov osebe, ki bo to delo opravljala. Pričetek takega poteka izplačil je previden v
začetku maja 2012.
Balinarska zveza Slovenije bo 2 x letno izstavila račun klubom, ki nastopajo v Superligi,
1. ligi, 2. ligi, ter ženski ligi. Sodniški stroški za domačo tekmo so :
-

Super liga : 150 eur
1. liga
: 120 eur
2. liga
: 110 eur
ženske : 60 eur

Ad. 4. Kadrovske zadeve – Rožman Daniel
Rožman Danielu 31.3.2012 poteče zaposlitev za nedoločen čas s poizkusno dobo 6 mesecev
SKLEP: Rožman Danielu se zaposlitev na Balinarski zvezi Slovenije na delovnem mestu
poslovno tehnični sekretar spremeni v nedoločen čas.

Ad. 5. Jadranska liga v balinanju – informacija
Na predlog klubov iz Slovenije in Hrvaške naj bi se v bližnji prihodnosti pričela dogovarjanja
o formiranju Jadranske lige v balinanju. Pisarna BZS je že vzpostavila stik s hrvaškimi kolegi
ter se dogovorila za sestanek, na katerem bi začrtali osnovne smernice tega tekmovanja.

Ad. 6. Izbor kandidatov za predsednika BZS ter organov BZS
SKLEP: Izvršni Odbor Skupščini BZS predlaga naslednje kandidate za predsednika in
predsednike organov
Predsednik BZS : Sandi Kofol
Izvršni Odbor : Miran Štupica, Miloš ikolič, Stane Žavbi ml., Maks Ferš, Branko
Šefran, Marjan Ferfolja, Franc Morelj, Damjan Rupnik, Primož Marinko, Željko
Voglar
Strokovni Svet : Božidar Borčnik – predsednik
Tekmovalna komisija : Srečko Lapanja – predsednik
Sodniška komisija : Branko Šefran – predsednik
Komisija za mladino : Damjan Rupnik – predsednik
Komisija za žensko balinanje : Mija Borčnik - predsednica
Predsedniki komisij so člani Izvršnega Odbora
adzorni odbor : Silva Keber – predsednica, Ivo Pavlič in Ivo Mestek – člana, Branko
Košuta in Herman Zakrajšek – nadomestna člana
Disciplinska komisija I : Rajko Bakovnik – predsednik, Franc Setnikar, Truden
Zdenko, Damjan Martinčič, Ivo Petrič, Andrej Čepar – člani
Disciplinska komisija II : Zdravko Taškar – predsednik, Bojan Selan, Zvone Sterle,
Branko Zelenič, Vinko Koprivec, Drago Štunf
Disciplinski sodnik : Miran Štupica

Ad 7. Razno
- organizacija Final Four - evropski pokal za ženske v Ljubljani
SKLEP : BŠK Krim je organizator letošnjega Final Foura evropskega pokala za ženske
v Ljubljani. Balinarska zveza Slovenije bo pomagala pri izpeljavi dogodka, vendar ne v
višji vrednosti, kakor lansko leto.
- sprememba pravil o nagradah tekmovalcem
SKLEP : odločitev bo sprejel novi Izvršni Odbor, odločitev pa je pogojena z dodeljenimi
sredstvi javnih financerjev.

- informacija o financiranju FŠO in MŠŠ
Balinarska zveza Slovenije je že prejela odločbo o financiranju s strani FŠO, kar pomeni da
bomo letos dobili 17% manj sredstev kot lani. MŠŠ je zaradi rebalansa proračuna ustavila vse
aktivnosti, tako, da ne vemo, niti ne moremo predvidevati, kaj nam bodo dodelili.

- moški masters
SKLEP : po vzoru ženskega masters turnirja, bo BZS poizkusila organizirati tudi
tekmovanje pri moških. Selektor Aleš Škoberne bo izbral najboljše posameznike,
tekmovanje pa bo predvidoma potekalo v času, ko se bodo lahko udeležili tudi igralci, ki
nastopajo v tujini.
- usposabljanje za mentorja in inštruktorja balinanja
SKLEP : tečaja za mentorja in inštruktorja balinanja, ki naj bi bila izvedena v aprilu
2012, se zaradi naknadne odpovedi polovice prijavljenih kandidatov ter potrebnih
sprememb v Programu za strokovne delavce II, ODPOVE. Oba razpisa se ponovno
objavi predvidoma meseca maja 2012.
- registracija mladinci
SKLEP : klubi, ki tekmujejo v mladinski ligi z igralci iz različnih klubov, morajo imeti
pred imenom kluba naziv OBZ

Seja je bila končana ob 20.30 uri.

Zapisal: Daniel Rožman

Sandi Kofol
predsednik

