BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Ljubljana, Tržaška 2
Datum: 03.12.2013

ZAPISIK

6. seje Izvršnega odbora Balinarske zveze Slovenije, ki je bila v ponedeljek, 02.
decembra 2013 ob 17.00 uri, v sejni sobi na Tržaški 2 v Ljubljani.

PRISOTI ČLAI : Sandi Kofol, Srečko Lapanja, Maks Ferš, Miran Štupica, Franc Morelj,
Branko Šefran, Stane Žavbi ml., Borčnik Božidar, Borčnik Mija, Miloš Nikolič, Marinko
Primož, Voglar Željko
OPRAVIČEO ODSOTI ČLAI : Damjan Rupnik, Marjan Ferfolja
VABLJEI – PRISOTI : Daniel Rožman
OPRAVIČEO ODSOTA : Davor Janžič, Silva Keber

DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje Izvršnega odbora BZS
2. Sprememba Pravil o nagradah trenerjem in tekmovalcem
3. Super liga : predlog BK Hrast
4. Določitev višine članarine v letu 2014
5. Finančni načrt BZS za leto 2014
6. Letni program BZS za leto 2014
7. Razno :
- terminska določitev mini prestopnega roka
- 2. Memorial Jožeta Rebca – sistem tekmovanja
- prestopni rok in registracija društev pred novo tekmovalno sezono
- dopis Dušana Butinarja
- reorganizacija državnih ligaških tekmovanj – poziv pobudnikom za konkreten predlog, gost
g. Bojan Buden – predsednik BK Lokateks Trata

Ad. 1. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje Izvršnega odbora BZS
SKLEP: Izvršni Odbor BZS potrjuje zapisnik 5. seje Izvršnega Odbora BZS.

Ad. 2. Sprememba Pravil o nagradah trenerjem in tekmovalcem
SKLEP : Izvršni Odbor BZS potrjuje spremembo Pravil o nagradah tekmovalcem in
trenerjem, in sicer : selektorjem reprezentanc se za njihovo delo v tekmovalnem letu
plača 1.000 eur + 15 % zneska od osvojenih medalj.
V primeru zmanjšanja proračunskih sredstev, se naredi rebalans spremembe.

Ad. 3. Super liga : predlog BK Hrast
SKLEP : Izvršni Odbor potrjuje naslednje predloge BK Hrast glede tekmovanja v
Super ligi :
1. Za srečanje se lahko prijavi 11 igralcev.
2. Protokol ligaške tekme :
• 14.30 - 14.45 - ogrevanje in prijava ekip
• 14.45 - 14.55 - postavitev tepihov za štafetno izbijanje
• 14.55 - 15.00 - predstavitev ekipe in začetek srečanja
• štafeta (ogrevanje 5 min)
• 2 x natančno izbijanje (ogrevanje 8 krogel)
• 2 x kroga( ogrevanje 8 krogel-dva obrata)
• odmor 5min (v tem času se postavijo tepihi za hitrostno izbijanje)
• 2 x hitrostno izbijanje, (ogrevanje 5min)
• odmor 5 minut - v tem času se pripravi igrišče, prijavi klasične igre in izvede žrebanje
• klasične igre (ogrevanje 10 min)
Sklep prične veljati s sedmim kolom Super lige, to je z 11.1.2014.

Ad. 4. Določitev višine članarine v letu 2014
Izvršni Odbor BZS je sprejel naslednji SKLEP :
V letu 2014 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 2014/2015
V letu 2014 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
do 15.2.2014. Klubu, ki je plačal članarino v tekočem letu, se v nobenem primeru ne
vrne plačana članarina.
Dodatno članarino / kotizacijo / državni ligaši poravnajo za tekmovalno sezono
2014/2015 najkasneje do 15.7.2014.
Višina točke pri prestopu igralca iz kluba v klub v letu 2014, znaša 58,00 EUR .

Ad. 5. Finančni načrt BZS za leto 2014
SKLEP: Izvršni Odbor BZS potrjuje Finančni načrt BZS za leto 2014

Ad. 6. Letni program BZS za leto 2014
SKLEP: Izvršni Odbor BZS potrjuje Letni program BZS za leto 2014

Ad. 7. Razno :
- terminska določitev mini prestopnega roka
SKLEP : mini prestopni rok bo potekal od 23.12.2013 – 7.1.2014
- 2. Memorial Jožeta Rebca – sistem tekmovanja
SKLEP: 2. Memorial Jožeta Rebca bo potekal v nedeljo, 15.12.2013, 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.
Ob otvoritvi turnirja se podelijo tudi priznanja za najboljše balinarje leta v vseh
kategorijah, ter ostala priznanja in plakete.
- prestopni rok in registracija društev pred novo tekmovalno sezono
SKLEP : registracija društev in prestopni roki bodo potekali od 15.7. – 15.8. v tekočem
letu
- dopis Dušana Butinarja
1). Najprej bi v svojem imenu izrazil čestitke za izredne uspehe slovenskih reprezentanc, tako
članske, kot članov do 23 let, ženske in mladinske na letošnjih svetovnih in evropskih
prvenstvih kot tudi na sredozemskih igrah 2013.
Pohvalil bi tudi obsežno in ažurno obveščanje »domačih« komentatorjev o dogajanjih na SP
in EP. Živo javljanje Boštjana je bil edinstven primer v balinarskem svetu, ki so se ga poleg
naših balinarjev posluževali tudi ljubitelji balinanja iz republik bivše Jugoslavije in tudi drugi.
Ne morem pa, da ne bi ponovno omenil neverjetno ignoriranje slovenskih TV hiš, še posebej
TV Slovenije, ki v času SP, kjer smo balinarji dosegli največji uspeh doslej, ni našla niti
besede, s katero bi seznanila slovensko javnost o zlatih kolajnah in naslovih svetovnih
prvakov. Zato menim, da se ne smemo zadovoljiti s prispevkom TV Slovenije, objavljenem
dva dneva po prihodu naših tekmovalcev s SP, ampak je potrebno, v kolikor to še ni bilo
storjeno, posredovati ostro protestno noto na ustrezna uredništva TV hiš.
SKLEP : na RTV Slovenije se pošlje dopis z zahvalo o objavi ter poziv za boljše in
večkratno objavljanje rezultatov reprezentanc in domačih tekmovanj.
2.)V soboto, 30.11. sem na turnirju v Šiški zvedel, da je za danes 2.12, sklicana seja IO BZS,
zato sem se odločil, da kljub temu, da nisem več vpet v delovanje organov BZS, opozorim na
nekaj zadev, v zvezi izvrševanja sklepov, predvsem tistih, ki neposredno zadevajo tudi mene.

3.Na skupščini 15.5. je bil bod tč.5 sprejet sklep št 2, da se na naslednji seji IO potrdijo
Pravila, ki so bila na tej seji skupščine preimenovana iz Pravilnikov v Pravila in je zato njihov
sprejem v pristojnosti IO in nič več skupščine. Na seji 5.9. ta sklep ni bil obravnavan, zato
menim, da ga je treba realizirati na današnji seji. Vsi pravilniki so bili v času razprave in
sprejema Pravilnikov na skupščini, vročeni tako delegatom skupščine in članom IO BZS, ter
so objavljeni na spletni strani BZS, zato gre le za formalen sklep.
SKLEP : Izvršni Odbor BZS potrjuje Pravila, ki so bila na skupščini preimenovana iz
Pravilnikov v Pravila.
4).Neverjetno je, da še vedno niso bila sprejeta Pravila o tekmovanjih za leto 2013, čeprav so
vsa prvenstva v letu 2013 že končana in je izpeljana skoraj pol ligaškega tekmovanja za
sezono 2013/2014. Za izvedbo le tega (samo tega) je vsa leta zadolžena tekmovalna komisija
BZS. Ker do sprejema, za izvedbo tekmovanja najpomembnejših pravil ni prišlo, so se na
tekmovanjih dogajale horuk odločitve, prepuščene posameznim sodnikom, ki pa so lahko
odločali zgolj v duhu pravil, oziroma po pravilih iz leta 2011, ki so objavljena v zadnji tiskani
izdaji koledarja 2012. Omenjena pravila tudi niso med objavljenimi akti, na spletni strani
BZS.
SKLEP : Pravila o tekmovanjih za leto 2013 se objavijo na internetni strani BZS.
5.)O potrebni obvezni izvedbi licenc za sodnike in vodje tekmovanj, sem opozarjal odgovorne
pred začetkom tekmovanja, zato danes o tem ne bi izgubljal besed, bi pa rad opozoril, da
vodje ekip super lige že drugo leto zapored sodijo brez veljavne licence. Ne vem za primer, da
bi kdo od sodnikov prepovedal vstop vodjem brez licence, vstop na igrišče.
SKLEP : Tekmovalna in Sodniška Komisija izvedeta licenciranje pred pričetkom 1. dela
ligaškega tekmovanja za posamezno sezono.
6.)Članom IO in vodstvo BZS, bi rad znova opozoril na sprejeti sklep na 4.seji IO 8.4.2013,
da se za celotno vodenje tekmovanja za mlajše kategorije (prijava, žreb, razpored, pravila),
zadolži komisija za mladino. Ta odločitev se je že pokazala kot izredno slaba, zato sem
prepričan, da mora ostati izvedba tekmovanj, v celoti, v pristojnosti tekmovalne komisije, ki
je pristojna za izvedbo vseh prvenstev pod okriljem BZS.
Od kar je izvedba tekmovanj za mladince in dečke pod okriljem komisije za mladino, je prišlo
do cele vrste zapletov, kot so:
-razporedov tekmovanj po skupinah, pred začetkom tekmovanj, niso prejeli niti sodniki niti
organizatorji prvenstev, da o klubih, nastopajočih igralcev niti ne govorimo. Tudi objava
rezultatov na spletni strani, ni na predpisanih grafikonih, ki veljajo za druge kategorije.
-na seznamu nastopajočih na državnih prvenstvih za mladince kot tudi za dečke sta se pojavili
mladinka Zule Polona in deklica Volčina Nina, ki bi morali po obstoječih pravilnikih nastopiti
v kategoriji članic. Nastop Zuletove je bil pravočasno ustavljen, medtem ko je Volčina na DP
dečkov v hitrostnem zbijanju nastopila, ker tako predsednik komisije za mladino kot glavni
sodnik – vodja tekmovanja, nista poznala veljavnih pravil, oz. sta jih spregledala.
SKLEP : Sklep Izvršnega Odbora BZS z dne 8.4.2013 se razveljavi, izvedba tekmovanj v
mlajših kategorijah je znova v pristojnosti Tekmovalne Komisije.
7.)Ker nimam vabila za današnjo sejo (seveda ni nobenega vzroka, da bi ga imel), ne vem ali
je na dnevnem redu točka o podaljšanju pogodbe z reprezentanti, ki jim je potekla meseca
septembra (sklep 4.seje tč 9) in obravnava predloga SS o nagradah tekmovalcev in trenerjev
(5.seja IO tč 1)

V kolikor je ta točka na dnevnem redu, bi bilo potrebno razpravljati tudi o pobudi, ki je bila
podana na eni od prejšnjih sej IO (Nikolič), o nagradah oziroma vrsti izplačil za delo
predsednikom komisij IO BZS, predvsem tistim, ki imajo pri opravljanju svoje funkcije
nemalo materialnih stroškov povezanih, predvsem s številnimi telefonskimi klici. (sodniška
komisija, tekmovalna komisija itd.)
SKLEP : Predsednikoma Tekmovalne in Sodniške Komisije se odobri povračilo
stroškov za telefon in pošto v vrednosti 200 eur letno.
8).Kot član sodniške komisije, predlagam IO BZS, da sprejme predlog Sodniške komisije
BZS, da se Šefran Branku ob prenehanju aktivnega sojenja (65 let), na memorialu Jožeta
Rebca, v mesecu decembru 2013, podeli Zlata piščalka, za katero izpolnjuje vse pogoje, v
skladu s 3. in 4. členom Pravil o športnih priznanjih BZS.
SKLEP : a 2. Memorialu Jožeta Rebca se Branku Šefranu podeli Zlata piščalka,
Stanislavu Pivku pa Plaketa ob prenehanju aktivnega sojenja.
- reorganizacija državnih ligaških tekmovanj – poziv pobudnikom za konkreten predlog, gost
g. Bojan Buden – predsednik BK Lokateks Trata
Izvršni Odbor BZS je naklonjen ideji o mednarodnem tekmovanju najboljših slovenskih
ekip, zato sprejme
SKLEP : Balinarsko društvo Lokateks Trata organizira sestanek z Hrvaško balinarsko
zvezo, na katerem bodo prisotni tudi predstavniki BZS.

Seja je bila končana ob 19.30 h

Zapisal: Daniel Rožman
Sandi Kofol
predsednik

