BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Ljubljana, Tržaška 2
Datum: 20.12.2018

ZAPISNIK
14. seje Izvršnega odbora Balinarske zveze Slovenije, ki je bila v sredo, 19. decembra
2018 ob 17.00 uri, v sejni sobi na Tržaški 2 v Ljubljani.
PRISOTNI ČLANI : Sandi Kofol, Miloš Nikolič, Herman Zakrajšek, Stane Žavbi ml.,
Miklavčič Franc, Srečko Lapanja, Damjan Rupnik, Rok Pirjevec, Marinko Primož, Tadej
Košmrlj, Marija Borčnik
ODSOTNI ČLANI : Voglar Željko, Marjan Ferfolja
VABLJENI – PRISOTNI : Daniel Rožman, Janžič Davor, Zmago Gomzi
VABLJEN – ODSOTEN : Pavlič Ivo

DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 13. seje Izvršnega odbora BZS
2. Določitev višine članarine v letu 2019
3. Finančni načrt BZS za leto 2019
4. Letni program BZS za leto 2019
5. Predlog za novega člana v Izvršnem odboru BZS iz OBZ Maribor
6. Razno :
- terminska določitev mini prestopnega roka
- Skupščina OKS
- določitev mej za priznanje državnih rekordov
- plača sekretarja BZS
- kategorija U 11
- športna komisija FIB
- kadrovske zadeve pri BZS
Ad. 1. Pregled in potrditev zapisnika 13. seje Izvršnega odbora BZS
SKLEP: Izvršni Odbor BZS potrjuje zapisnik 13. seje Izvršnega Odbora BZS z
naslednjimi popravki :
- Umika se kandidatura za organizacijo SP leta 2021, razmisli se o organizaciji
kakšnega drugega tekmovanja
- Rok za izdelavo MTP se podaljša na 31.1.2019

Ad. 2. Določitev višine članarine v letu 2019
SKLEP : Izvršni Odbor Skupščini BZS predlaga višine članarine za leto 2019
V letu 2019 se predlaga članarina
-za klube državnih lig
-za klube 1. in 2 OBZ
-za sekcije in klube III lige OBZ
-za ženske sekcije
-prva registracija

180 EUR
180 EUR
115 EUR
75 EUR
90 EUR

V letu 2018 je članarina znašala
170 EUR
170 EUR
105 EUR
65 EUR
80 EUR

Dodatna članarina za državne ligaše ( kotizacija ) za sezono 2019/2020
V letu 2019 se predlaga kotizacija
-Super liga:
485 EUR
-I.liga:
370 EUR
-II.liga
250 EUR

V letu 2018 je kotizacija znašala
485 EUR
370 EUR
250 EUR

Plačilo članarine do BZS, posamezne OBZ za vse klube v svoji območni zvezi najkasneje do
15.2.2019.
Dodatno članarino / kotizacijo / državni ligaši poravnajo za tekmovalno sezono 2019/2020
najkasneje do 30.7.2019.
Višino članarine in dodatne članarine za leto 2019, sprejme Skupščina BZS do konca leta
2018.
Višina točke pri prestopu igralca iz kluba v klub v letu 2019
Višina točke pri prestopu igralca iz kluba v kluba v klub, naj bi znašala v letu 2019, 58,00
EUR , kar pomeni, da je enaka kot v letu 2018.

Ad. 3. Finančni načrt BZS za leto 2019
SKLEP: Izvršni Odbor potrjuje Finančni načrt BZS za leto 2019

Ad. 4. Letni program BZS za leto 2019
SKLEP: Izvršni Odbor potrjuje Letni program BZS za leto 2019

Ad. 5. Predlog za novega člana v Izvršnem odboru BZS iz OBZ Maribor
SKLEP: Izvršni Odbor potrjuje Zmaga Gomzija za novega člana IO BZS

Ad.6. Razno :
- terminska določitev mini prestopnega roka
SKLEP : Mini prestopni rok bo potekal od 3. - 10.1.2019. Določi se registracijska
komisija v sestavi : Sandi Kofol, Srečko Lapanja in Daniel Rožman.
.
- Skupščina OKS
Predsednik BZS Sandi Kofol se je udeležil volilne Skupščine OKS, na kateri so delegati
potrdili novega /starega predsednika OKS g. Bogdana Gabrovca. Eden od poudarkov
programa predsednika OKS je tudi na vlaganjih v infrastukturo športnih objektov, za kar bo v
evropskih skladih namenjenih kar nekaj sredstev.
- določitev mej za priznanje državnih rekordov
SKLEP : Izvršni Odbor na predlog strokovnega sveta sprejme nove meje za dosego
državnih rekordov pri:
- Mešana štafeta

U18:
U23:
Člani:

43 točk
48 točk
50 točk

- Ženska štafeta

U18:
U23:
Članice:

35 točk
38 točk
42 točk

- Moška štafeta

U18:
U23:
Člani:

45 točk
52 točk
55 točk

- Hitrostno zbijanje ženske U18:
U23:
ČL.:

33 točk
38 točk
38 točk

- Hitrostno zbijanje moški U18:
U23:
ČL.:

40 točk
43 točk
47 točk

- Natančno zbijanje ženske U18:
U23:
ČL.:

23 točk
28 točk
28 točk

- Natančno zbijanje moški U18:
U23:
ČL.:

28 točk
32 točk
32 točk

- plača sekretarja BZS
SKLEP : Izvršni Odbor odobri povečanje plače sekretarja BZS in sicer bo maksimalen
mesečni strošek BZS za plačo sekretarja (bruto bruto) v vrednosti 2.100 EUR. Podpiše
se aneks k obstoječi pogodbi.

- kategorija U 11
Komisija za mladino predlaga uvedbo te kategorije med državna prvenstva ter nove discipline
v kategoriji U 11. Izvršni Odbor pozove komisijo za izdelavo gradiva do naslednje seje,
predvidoma februarja 2019.
- športna komisija FIB
Primož Marinko in Marjan Ferfolja sta se udeležila sestanka športne komisije FIB, ki je
potekal 1. decembra 2018 v Kopru. Na njem so razpravljali o nekaterih novostih, katere pa
mora potrditi Izvršni Odbor FIB, predvidoma februrja 2019.
- kadrovske zadeve pri BZS
SKLEP : Izvršni Odbor odobri sredstva v višini do 2.000 EUR mesečno za honorar
osebi, ki jo bomo izbrali na razpisu in sicer poskusno do konca leta 2019, z možnostjo
predčasne prekinitve sodelovanja, če bi BZS na običajnih razpisih dobila bistveno manj
denarja kot v preteklih letih. Te osebe ne bomo zaposlili ampak z njo sodelovali preko
drugih možnih oblik (honorarno, sp,…).
Delo te osebe bo, da proaktivno in organizacijsko skrbi za določena področja delovanja BZS,
kjer je potrebno uvesti določene izboljšave. Med glavnimi nalogami bo skrb za izvedbo
projektov vezanih na delo z mladimi, pripravami in projekti vezanimi na možnost nastopa
balinarjev na olimpijskih igrah 2024 v Parizu, iskanje potencialnih sponzorjev… Natančnejše
bodo naloge opisane v razpisu, ki ga bomo objavili v mesecu januarja 2019.
Razpisna komisija : Sandi Kofol, Stane Žavbi, Daniel Rožman, Marinko Primož.

Seja je bila končana ob 18.30 h

Zapisal: Daniel Rožman
Sandi Kofol
predsednik BZS

