BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Ljubljana, Tržaška 2
Datum: 27.12.2019

ZAPISNIK

3. seje Izvršnega odbora Balinarske zveze Slovenije, ki je bila v ponedeljek, 23.
decembra 2019 ob 17.00 uri, v sejni sobi na Tržaški 2 v Ljubljani.

PRISOTNI ČLANI : Marinko Primož, Stane Žavbi ml., Miklavčič Franc, Damjan Rupnik,
Tadej Košmrlj, Herman Zakrajšek, Ivo Petrič, Zmago Gomzi, Branko Šefran, Igor Brezovšek,
Zoran Rednak, Gregor Moličnik, Brigita Vrenko Hribar, Davor Janžič
VABLJENI – PRISOTNI : Danilo Grilj, Tedy Grbec
VABLJENI – ODSOTNI: Ivo Pavlič

DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Pregled in potrditev zapisnika 2. seje Izvršnega odbora BZS,
Zaposlitev sekretarja,
Plan dela in Finančni načrt BZS za leto 2020,
Določitev višine letne članarine BZS,
Imenovanje novega uredniškega odbora revije Balinar,
Poročilo komisije za Marketing, promocijo in stike z javnostmi,
Nova celostna grafična podoba zveze,
Dan slovenskega balinanja, razglasitev uradnega dneva BZS,
Določitev datuma zimskega prestopnega roka in imenovanje registracijske komisije,
Predlog spremembe Pravil o tekmovanjih,
Tekmovalna komisija (sklepi, prestavljanje tekem, poročila…),
Informacija o Mednarodni ženski ligi,
EP za članice 2020,
Razno:
- Prošnja BK Šiška,
- Predstavitev sprememb MTP, sprejetih na Kongresu FIB v Mersinu (TUR),
- Informacija o imenovanju predsednika BZS v izvršni odbor FIB

Ad. 1. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje Izvršnega odbora BZS
SKLEP: Izvršni odbor potrjuje zapisnik 2. redne seje ter 3. korespondenčne seje.
Sklep je bil sprejet enoglasno.
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Ad. 2. Zaposlitev sekretarja
Brigita Vrenko Hribar seznani člane IO-ja o opravljenih razgovorih za poslovnega sekretarja
in vsebini le teh. Predstavljene so bile vse prispele vloge. Prav tako se člane IO-ja seznani o
celotnem postopku objave razpisanega prostega delovnega mesta ter predlogom komisije za
zaposlitev novega sekretarja – g. Simona Maljevca.
SKLEP: Na delovno mesto poslovni sekretar-vodja pisarne se zaposli Simona Maljevca
in sicer za nedoločen čas s poskusno dobo treh (3) mesecev. Izvršni odbor pooblašča
predsednika BZS za podpis pogodbe o zaposlitvi s pričetkom 03.01.2020.
Sklep je bil sprejet enoglasno.
Ad. 3. Plan dela in Finančni načrt BZS za leto 2020
Predsednik vse prisotne seznani s planom dela za leto 2020 ter finančnim načrtom za leto
2020. Osnutek finančnega načrta je bil podan tudi na Fundacijo za šport. Ob tem IO seznani,
da mora finančni načrt potrditi še Skupščina zveze.
SKLEP 1: Izvršni odbor potrjuje plan dela in finančni načrt zveze za leto 2020, ki ga
posreduje v potrditev Skupščini zveze.
SKLEP 2: Izvršni odbor predsedniku nalaga sklic Korespondenčne Skupščine v
trajanju od 28.12. do 31.12.2019.
Oba sklepa sta bila sprejeta enoglasno.
Ad.4. Določitev višine letne članarine BZS
Predsednik vsem prisotnim pojasni, da ni potrebe po dvigu višine članarine zato predlaga, da
le ta ostane v enaki višini kot v letu 2019 (glej prilogo 5, primerjava z letom 2019 in 2018).
SKLEP: Izvršni odbor Korespondenčni Skupščini BZS predlaga sprejem višine
članarine in dodatne članarine (kotizacije) za leto 2020 in tekmovalno sezono 2020/2021
(v EUR):
a) višina članarine za l. 2020
Za klube državnih lig
180,00
Za klube 1. in 2. območne lige
180,00
Za sekcije in klube 3. območne lige
115,00
Za ženske sekcije
75,00
Prva registracija
90,00
b) višina dodatne članarine za državne ligaše (kotizacija) za tekm. Sezono 2020/2021
Super liga
485,00
1 .liga
370,00
2. liga
250,00
Plačilo članarine do BZS, posamezne OBZ poravnajo za vse klube v svoji območni zvezi
najkasneje do 15.2.2020.
Dodatno članarino (kotizacijo) državni ligaši poravnajo za tekmovalno sezono 2020/2021
najkasneje do 31.7.2020.
Sklep je bil sprejet enoglasno.
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Ad.5. Imenovanje novega uredniškega odbora revije Balinar
Predsednik vse prisotne seznani, da potrebuje revija Balinar osvežitev. Članom IO-ja pojasni,
da je potrebno uradno glasilo zveze modernizirati ter dodati vsebine in elemente, ki bodo
pripomogli k večji berljivosti in širši promociji med balinarji in širšo javnostjo ter tudi na tak
način strmeti k cilju večje prepoznavnosti. Ob tem vsem prisotnim pojasni, da se je potrebno
zahvaliti g. Zdenku Fajdigi za dolgoletno delo in trud pri urejanju revije. V ta namen vsem
prisotnim predlaga imenovanje novega uredniškega odbora pod vodstvom g. Tomaža
Peroviča, ki je bil dolgoletni novinar in reporter RTV Slovenija, ustanovitelj oddaje Studio
City, urednik dnevno informativnih oddaj na RTV Slovenija, direktor informativnega in
športnega programa Pro Plus (Pop tv), generalni direktor časopisno založniškega podjetja
Delo, direktor informativnega in športnega programa Planet tv ter drugo. Ob tem predlaga, da
uredniški odbor poleg g. Peroviča sestavljata še Boštjan Hegler in Simon Maljevac. Stroški
izdaje revije balinar ostanejo na enaki ravni kot v letu 2019.
SKLEP: Izvršni odbor imenuje nov uredniški odbor revije Balinar v sestavi Tomaž
Perovič-glavni odgovorni urednik, Boštjan Hegler in Simon Maljevac.
Sklep je bil sprejet enoglasno.

Ad.6. Poročilo komisije za Marketing, promocijo in stike z javnostmi
Predsednik komisije za Marketing, promocijo in stike z javnostmi, g. Grbec vsem prisotnim
poda izčrpno poročilo o delu, rezultatih (od imenovanja v sept. 2019 dalje) in planu dela v l.
2020 (glej prilogo 1).
SKLEP: Izvršni odbor se seznani s poročilom o delu in rezultatih komisije ter potrjuje
plan dela za leto 2020.
Sklep je bil sprejet enoglasno.
Ad.7. Nova celostna grafična podoba zveze
Tedy Grbec vsem prisotnim predstavi predlog novega logotipa zveze (glej prilogo 1. str. 21)
in osnutek CGP-ja. Nova podoba zveze je bila pripravljena skladno s cilji novega vodstva
zveze z namenom dviga prepoznavnosti, dviga marketinških aktivnosti na vseh področjih,
posodobitve same podobe in pridobivanja novih sponzorjev. Simbol zveze upodablja osrednji
slovenski simbol Triglav, morje in reke ter balinarsko kroglo. Ob njem je kratica BZS ter
napis Balinarska zveza Slovenije. Uporabljene barve so priporočene simbolne barve Slovenije
s strani OKS-a ter ponazarjajo državo Slovenijo. Prisotne se seznani, da je v ta namen
potrebno korigirati 5., 6. in 7. člen Statuta zveze. Novo podobo zveze bi se pričelo vpeljevati
postopoma prek celotnega leta 2020, tako, da lahko klubi in društva dosedanje simbole zveze
uporabljajo na obstoječih zastavah do zamenjave s strani BZS.
SKLEP: Izvršni odbor potrjuje novo grafično podobo zveze in podaja Korespondenčni
Skupščini predlog spremembe 5., 6. in 7. člena Statuta;
»5. Člen: Žig zveze je okrogel. V srednjem delu je znak Balinarske zveze Slovenije, ki
upodablja Triglav, morje in reke ter balinarsko kroglo. Ob njem je kratica BZS, v obodnem
delu pa napis BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE.
6. člen: Znak zveze je pravokotne oblike, v njem je simbol zveze. Barva znaka je bela, zelena
in modra. Znak upodablja Triglav, morje in reke ter balinarsko kroglo.
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7. člen: Ozadje zastave je v prehodu iz bele v zeleno od zgoraj navzdol. V sredini je znak
zveze, pod njim kratica BZS, pod tem pa napis BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE.
Velikost zastave je 2 x 1 m, oziroma v razmerju 2 : 1.«
Za predlagani sklep je glasovalo 13 članov Izvršnega odbora, 1 je bil vzdržan.
Ad.8. Dan slovenskega balinanja, razglasitev uradnega dneva BZS
Predsednik vse prisotne seznani s predlogom razglasitve uradnega dneva Balinarske zveze
Slovenije imenovan »Dan slovenskega balinanja« v spomin na prvega in dolgoletnega
predsednika g. Jožeta Rebca (glej prilogo 2), ki je s svojim delom pustil neizbrisan pečat v
balinanju in športu na slovenskem ter mednarodnem prostoru. Predlagani dan je obletnica
smrti g. Rebca – 30. november.
SKLEP: Izvršni odbor razglasi 30. november za Dan slovenskega balinanja v spomin na
prvega Predsednika BZS, g. Jožeta Rebca.
Sklep je bil sprejet enoglasno.
Ad.9. Določitev datuma zimskega prestopnega roka in imenovanje registracijske komisije
Predsednik Strokovnega sveta, g. Miklavčič, vse prisotne seznani z obvezo po določitvi
datuma zimskega prestopnega roka in imenovanja registracijske komisije. Hkrati vse prisotne
seznani z določili Zakona o športu, pridobljenega pravnega mnenja odvetnika Grilja ter
pridobljenega mnenja Olimpijskega komiteja Slovenije vezano na obračunavanje odškodnin
pri prestopih igralcev. Skladno s slednjimi se odškodnine, do preučitve novega predloga
Registracijskega pravilnika in Pravil o aktivnostih za pravočasno registracijo klubov in
igralcev, ne bodo obračunavale. Zaradi slednjega se predlaga, da ni potrebne najave
prestopov, ki je služila za izračun/obračun višine odškodnine.
SKLEP 1: Izvršni odbor potrjuje datume zimskega prestopnega in registracijskega roka
ter potrjuje predlog, da v zimskem prestopnem roku ni najave prestopov;
a) prestopni rok za vse igralce od 27.12.2019 do vključno 6.1.2020
b) registracija za člane in članice 7.1.2020 do vključno 10.1.2020
c) registracija za mlajše selekcije 15.1.2020 do vključno 30.1.2020
SKLEP 2: Izvršni odbor imenuje tričlansko registracijsko komisijo v sestavi Franc
Miklavčič-predsednik, Brigita Vrenko Hribar in Stane Žavbi.
SKLEP 3: Izvršni odbor nalaga Strokovnemu svetu pripravo predloga spremembe
Registracijskega pravilnika in Pravil o aktivnostih za pravočasno registracijo klubov in
igralcev z namenom zaščite klubov, ki delajo z mladimi in zaščite BZS-ja pri
mednarodnih prestopih ter določitve višine administrativnih stroškov vezanih na
registracijo igralcev.
Vsi trije sklepi so bili sprejeti enoglasno.
Ad.10. Predlog spremembe 94. čl. Pravil o tekmovanjih
Predsednik Strokovnega sveta, g. Miklavčič, vse prisotne seznani s predlogom o spremembi
94. čl. Pravil o tekmovanjih (glej prilogo 3).
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SKLEP: Izvršni odbor se strinja s spremembo 94. čl. Pravil o tekmovanjih in sicer:
Ekipe nastopajo pod imenom območne balinarske zveze. Kadar pa ekipo sestavljajo
samo člani istega kluba, pa pod imenom kluba.
Ekipa lahko za posamezno tekmo prijavi najmanj 3 in največ 7 igralcev.
Igralec lahko odigra v tekmi največ 3 igre.
Sklep je bil sprejet enoglasno.
Ad.11. Tekmovalna komisija (sklepi, prestavljanje tekem, poročila…)
Predsednik Tekmovalne komisije BZS, g. Moličnik, vse prisotne seznani s predlogi oziroma
sklepi Tekmovalne komisije in sicer v zvezi s sodniškimi zapisniki, evidenco kartonov, sklepi
o prestavitvi tekem, predlogi o morebitnih spremembah Pravil o tekmovanjih, pripravo
koledarja za sezono 2019/2020 ter s predlogi za tekmovanja v naslednjih sezonah za člane.
(glej prilogo 4).
SKLEP: Izvršni odbor soglaša s predlogi oziroma sklepi tekmovalne komisije. V zvezi s
spremembami Pravil o tekmovanjih je izvršni odbor mnenja, da spremembe 59 čl., 62 čl.
oziroma 10. čl. Pravil o tekmovanjih niso potrebne.
Območne balinarske zveze se pozove, da do 15. 1. 2020 na Tekmovalno komisijo BZS
posredujejo predloge glede 6. točke priloge št. 4.
Sklep je bil sprejet enoglasno.
Ad.12. Informacija o Mednarodni ženski ligi
Predsednik vse prisotne seznani, da je skupaj s predstavniki Hrvatskega boćarskega saveza
(HBS) pričel pogovore o ustanovitvi Mednarodne ženske lige. Cilj oz. želja obeh nacionalnih
zvez je dvig kvalitete ženskega balinanja ter ureditev več mednarodnih tekem, kjer bi lahko
balinarke pridobivale dragocene igralske izkušnje zaradi boljših in konkurenčnejših nastopov
na največjih mednarodnih tekmovanjih. Predlaga se izvedba v ligaškem formatu v zimskem
času od novembra – marca. Sodelovati bi morala najmanj dva kluba in Slovenije in 2 iz
Hrvaške. Predlagano je bilo, da stroške sojenja v prvi sezoni nosita/subvencionirata nacionalni
zvezi BZS in HBS. Za mednarodno ligo bi se uredila posebna registracija balinark vezana
samo na igranje v mednarodni ligi (možna izposoja igralk med klubi).
Do sedaj sta bila na to temo opravljena dva sestanka in sicer:
1. Ljubljana 1.12.2019; prisotni BZS - Primož Marinko, Brigita Vrenko Hribar, Gregor
Moličnik; prisotni HBS – Tomislav Ćurko (predsednik), Denis Peršić in Boris
Nadenić.
2. Reka, 6.12.2019; prisotni BZS – Primož Marinko; prisotni HBS – Denis Peršić, Dean
Klarić, Romano Grižančić.
V ta namen bi bilo potrebno ustanoviti komisijo, ki bi skupaj s HBS-om pripravila detajlni
predlog celotne izvedbe tekmovanja in finančni načrt delovanja tekmovanja. Prav tako je
potrebno pridobiti s strani slovenskih ženskih klubov seznam zainteresiranih.
SKLEP: Izvršni odbor soglaša z nadaljevanjem priprav za uvedbo mednarodne ženske
lige. Za pripravo predloga in pogovore s HBS, izvršni odbor imenuje začasno komisijo v
sestavi Brigita Vrenko Hribar, Gregor Moličnik, Simon Maljevac in Primož Marinko.
Sklep je bil sprejet enoglasno.
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Ad.13. EP za članice 2020
Predsednik prisotne seznani, da je pričel pogovore s predsednikom Evropske balinarske zveze
(FEB), g. Robertom Favreom, o dodelitvi organizacije Evropskega prvenstva za članice v letu
2020. EP bi bil organiziran kot nadomestilo za odpovedano prvenstvo 2019 v Franciji. Prvotni
pogovori potekajo v smeri soorganizacije prvenstva skupaj s BŠK Krim Ljubljana na
baliniščih na Rakovniku v Ljubljani, okvirno v zadnjem tednu meseca aprila. Predsednik
prisotnim predstavi okviren strošek organizacije prvenstva ter predlaga Izvršnemu odboru
potrditev in vložitev uradne kandidature.
SKLEP: Izvršni odbor potrjuje in soglaša z vložitvijo uradne kandidature za
organizacijo Evropskega prvenstva za ženske v letu 2020 ter pooblašča predsednika za
ureditev vseh potrebnih dokumentov.
Sklep je bil sprejet enoglasno.
Ad.14. Razno :
- Prošnja BK Šiška
S strani BK Šiška je BZS prejela prošnjo za finančno pomoč – donacijo v višini 1.000,00
EUR. V prošnji so predstavljene finančne težave društva ter stroški, ki jih je društvo imelo
zaradi delne prenove balinarske dvorane.
Med prisotnimi se zavzame stališče, da BZS ne more pomagati z direktnimi nakazili
društvom. Lahko pa društvu ponudi organizacijo državnih tekmovanj in gostitev določenih
priprav državnih reprezentanc ter na tak način neposredno pripomore k organizaciji
dogodkov, ki bodo klubu dvignile finančne prihodke.
SKLEP: Izvršni odbor zavrača direktno finančno pomoč BK Šiška. Sekretarju nalaga
pripravo dopisa z obrazložitvijo ter pričetek dogovorov za morebitno organizacijo
tekmovanj ali priprav državnih reprezentanc.
Sklep je bil sprejet enoglasno.
- Predstavitev sprememb MTP, sprejetih na Kongresu FIB v Mersinu (TUR)
Predsednik Strokovnega sveta prisotne seznani s spremembami MTP, ki so bile sprejete na
Kongresu FIB na Svetovnem prvenstvu v Mersinu (TUR). Gre v večini za lepotne popravke,
ki ne spreminjajo poteka igre (preimenovanje določenih elementov – glej prilogo 5).
SKLEP: Izvršni odbor se seznani s spremembami MTP. Strokovnemu svetu naloži
objavo sprememb na spletni strani zveze, Sodniški komisiji pa uporabo sprememb.
Sklep je bil sprejet enoglasno.
- Informacija o imenovanju predsednika BZS v izvršni odbor FIB
Predsednik vse prisotne seznani, da je bil na Kongresu FIB izvoljen v Izvršni odbor FIB.
Sprememba je bila predlagana kot zamenjava za Sandija Kofola, ki je iz Izvršnega odbora FIB
odstopil. Za imenovanje so glasovali vsi prisotni delegati.
SKLEP: Izvršni odbor se seznani z imenovanjem predsednika BZS v izvršni odbor FIB.
Sklep je bil sprejet enoglasno.
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.
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Zapisala: Brigita Vrenko Hribar
Primož Marinko
predsednik BZS
Priloge:
-

Priloga 1: Poročilo Komisije za marketing in PR pri Balinarski zvezi Slovenije
Priloga 2: Dan slovenskega balinanja v počastitev spomina na dolgoletnega
predsednika BZS Jožeta Rebca
Priloga 3: Predlog Komisije za delo z mladimi
Priloga 4: Tekmovalna komisija BZS – gradivo za IO BZS, 23. 12. 2019
Priloga 5: Spremembe MTP TURČIJA 2019
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