BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Ljubljana, Tržaška 2
Datum: 20.11.2012

ZAPISIK

3. seje Izvršnega odbora Balinarske zveze Slovenije, ki je bila v ponedeljek, 19.
novembra 2012 ob 17.00 uri, v sejni sobi na Tržaški 2 v Ljubljani.
PRISOTI ČLAI : Sandi Kofol, Srečko Lapanja, Miloš Nikolič, Maks Ferš, Miran
Štupica, Damjan Rupnik, Franc Morelj, Branko Šefran, Stane Žavbi ml., Borčnik Božidar,
Borčnik Mija in Marinko Primož
OPRAVIČEO ODSOTI ČLAI : Marjan Ferfolja, Voglar Željko
VABLJEI – PRISOTI : Dušan Butinar, Daniel Rožman, Silva Keber
ODSOTE : Davor Janžič

DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje Izvršnega odbora BZS
2. Letni Program in Finančni Načrt BZS za leto 2013
3. Določitev višine članarine za leto 2013
4. Obravnava predlogov Sodniške Komisije
5. Obravnava predlogov Strokovnega Sveta
6. Memorial Jožeta Rebca, Okrogla Miza na temo mlajših kategorij
7. Evropsko Prvenstvo člani – 2014 v Sloveniji
8. Razno :
- predlog urednika internetne strani BZS Boštjana Heglerja
- določitev datuma redne letne Skupščine BZS
- predlogi OBZ Postojna

Ad. 1. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje Izvršnega odbora BZS
G. Borčnik je izpostavil dejstvo, da se zapisniki pišejo premalo izčrpno oziroma da bilo
potrebno bolj natančno opisovati potek same razprave, da bi se mogoče čez leto ali dve
spomnili, kaj smo sploh razpravljali. Po razpravi je bilo sprejeto stališče, da se zapisniki
pišejo tako kot doslej, le na izrecno zahtevo posameznika, pa se zapiše tudi povzetek vsebine
predlagatelja.
SKLEP: Pod točko AD 3 se dopiše, da je bila vloga Aleša Borčnika za zaposlitev prek
MIZKŠ zavrnjena, ter da se reprezentanti Borčnik, Kozjek in Janžič zaposlijo kot
strokovni sodelavci BZS za pomoč regijskim centrom, ki se ukvarjajo z vzgojo mladine.
Plačilo je 500 eur bruto mesečno, pogodba pa traja do konca marca 2013, ko bo BZS
predvidoma dobila informacije o višini financiranja s strani javnih financerjev.

SKLEP: Pod točko AD 4 je bilo ugotovljeno, da se sodniški stroški v OBZ Maribor še
vedno izplačujejo po starem, ter da je potrebno ponovno pozvati klube in sodnike, da se
držijo navodil BZS v nasprotnem bodo podvrženi disciplinskim sankcijam.
SKLEP: Vsi ostali sklepi 2. seje Izvršnega Odbora BZS so bili realizirani.

Ad. 2. Letni Program in Finančni Načrt BZS za leto 2013
Predsednik BZS g. Kofol je predstavil program in finančni načrt za leto 2013, pri čemer je
najbolj izpostavil Svetovna in Evropsko Prvenstva, Sredozemske Igre, Svetovne Igre,
mednarodni turnir za dečke v Sloveniji, All Stars prireditev ter enourno štafetno zbijanje.
SKLEP: Izvršni Odbor BZS potrjuje Letni Program in Finančni ačrt BZS za leto
2013. Ko bodo natančno določeni termini za tekmovanja v Sloveniji, bo BZS izdala
razpis za organizacijo tekmovanja

Ad. 3. Določitev višine članarine za leto 2013
Član predsedstva BZS z OBZ slovenska Istra g. Marinko je predstavil dejstvo, da nekateri
klubi na obali težko plačujejo članarino, ter da se jim zdi previsoka. V razpravi so prevladala
mnenja, da članarina ni previsoka ter da je že nekaj let nespremenjena.
Izvršni Odbor BZS je sprejel naslednji SKLEP
V letu 2013 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 2013/2014
V letu 2013 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 15.2.2013.
Dodatno članarino / kotizacijo / državni ligaši poravnajo za tekmovalno sezono
2013/2014 najkasneje do 15.7.2013.
Višina točke pri prestopu igralca iz kluba v klub v letu 2013, znaša 58,00 EUR .

Ad. 4. Obravnava predlogov Sodniške Komisije
SKLEP: Izvršni Odbor BZS potrjuje zapisnik 2. seje sodniške komisije z dodatkom
naslednjih sklepov :
SKLEP št. 1 : Sprejme se informacija Sodniške komisije, v zvezi podanih prijav
sodnikov.
SKLEP št. 2 : Taksa za pomožne sodnike na tekmah Super lige se dvigne na 20 eur,
sklep stopi v veljavo z drugim delom tekmovanja, se pravi v januarju 2013.
SKLEP št. 3 : Strokovni Svet BZS ponovno preuči sistem tekmovanja na državnih
prvenstvih za članice, kjer tekmovanje poteka tudi več kot 12 ur. S spremembo bi
razbremenili tako tekmovalke kot sodnike, zato se bo o sklepu sodniške komisije za dvig
sodniških stroškov za 30 eur, odločalo na naslednji seji Izvršnega odbora, ko bo znan
razpored tekmovanja (Koledar), v katerem naj se upošteva zmanjšanje števila
tekmovalk, v posameznih disciplinah, na način ki se izvaja v drugih kategorijah.
SKLEP št. 4 : V letošnjem letu zaključujejo sodniško kariero sodniki Djukič Milan,
Bašič Ante, Vrhovnik Franc in Grlj Andrej. Omenjeni sodniki bodo prejeli priznanje za
dolgoletno sodniško kariero.

Ad. 5. Obravnava predlogov Strokovnega Sveta
SKLEP: Ker predlogi oz. spremembe niso dovolj natančno definirane, Strokovni Svet še
enkrat obravnava vse predlagane spremembe, upoštevajoč pobude Združenja državnih
ligašev, ter jih posreduje Izvršnemu Odboru na naslednji seji.

Ad. 6. Memorial Jožeta Rebca, Okrogla Miza na temo mlajših kategorij
SKLEP št. 1 :
1. Memorial Jožeta Rebca bo potekal v soboto, 08.12.2012 s pričetkom ob 9.00 uri na
balinišču v Šiški. Zbor ekip je ob 8.30 uri. Igrale se bodo četvorke, na turnirju bo
prisotnih 12 ekip ( 10 x OBZ, veterani in ženska članska reprezentanca ). V ekipi je 7
članov ( 4 + 2 + vodja ). Maksimalno trajanje igre je 1 ura in 15 minut.
a turnirju ne bo nagradnega sklada, zmagovalna ekipa pa prejme prehodni pokal.
OBZ prijavijo tekmovalni komisiji seznam igralcev in vodje ekipe OBZ, kar velja tudi
za selektorja ženske reprezentance in ekipe veteranov.
SKLEP št. 2 :
Isti dan se ob 10.00 uri v prostorih balinišča v Šiški organizira Okrogla Miza na temo
Problematika v mlajših kategorijah. Izpostavljeni bodo problemi v ligaških tekmovanjih
ter državnih prvenstvih, od sodelujočih pa se pričakujejo konkretni predlogi za
reševanje nastalih problemov. a Okroglo mizo so vabljeni vsi člani Komisije za delo z
mladino ter predstavniki klubov, ki imajo mlajše selekcije.

Ad. 7. Evropsko Prvenstvo člani – 2014 v Sloveniji
SKLEP: Izvršni Odbor potrjuje kandidaturo Balinarske zveze Slovenije za organizacijo
Evropskega Članskega Prvenstva v Sloveniji ter pooblašča predsednika BZS g. Kofola
za dogovore z ustreznimi institucijami ( FIB, MIZKŠ ). Po doseženem dogovoru bo
objavljen Razpis za organizatorja EP 2014.

Ad. 8. Razno :
- predlog urednika internetne strani BZS Boštjana Heglerja
SKLEP: Izvršni Odbor pozdravlja pobudo g. Heglerja, da bi se vsem klubom, ki
nastopajo v ligaških tekmovanjih, na njihovo željo, zagotovil elektronski naslov s
končnico balinarska-zvezasi, ter da bi vodje tekmovanj po koncu državnih prvenstev
zagotovili kratko poročilo ter nekaj slik s prvenstev.
Hkrati pa tudi ugotavlja, da je nemogoče posamezne klube ali posameznike v te
predloge prisiliti.
- določitev datuma redne letne Skupščine BZS
SKLEP: V letu 2012 se izvede korespodenčna skupščina, s točkami dnevnega reda, ki so
nujno potrebne za delovanje BZS
- predlogi OBZ Postojna
Predlogi OBZ Postojna bodo natančno predstavljeni in obravnavani na naslednji seji
Izvršnega Odbora BZS

Seja je bila končana ob 20.00 uri.

Zapisal: Daniel Rožman

Sandi Kofol
predsednik

