BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Tržaška 2
1000 LJUBLJANA
Datum: 28.6.2020

ZAPISNIK

4. seje Izvršnega odbora Balinarske zveze Slovenije, ki je bila v nedeljo, 28.
junija, ob 9.00 uri, 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, Gregor Moličnik, Brigita Vrenko Hribar, Davor Janžič.
ODSOTNI ČLANI: Zoran Rednak
VABLJENI – PRISOTNI : Ivo Pavlič, Anton Trobec, Simon Maljevac.
VABLJENI – ODSOTNI: Danilo Grilj, Tedy Grbec.
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje IO BZS
2. Sestava Komisije za mladino
3. Pregled finančnega stanja in predlog oprostitve plačila kotizacije za leto 2020
4, Pregled poročila Nadzornega odbora o poslovanju BZS v letu 2019
5. Pravilnik o tekmovanjih
6. Izplačilo nagrad klubom
7. Pravilnik o članstvu območnih balinarskih zvez v BZS in registraciji igralcev (priloga
7) in novi registracijski obrazec
8. Določitev prestopnega roka in imenovanje registracijske komisije
9. Predlog pokalnega tekmovanja in točkovanja za Balinar leta
10. Potrditev prenovljenih Pravil o licenciranju strokovnih delavcev v BZS in prenovljenih Pravil s programi o usposabljanju strokovnih sodelavcev v BZS
11. Pravilnik o organizaciji balinarskih sodnikov
12. Potrditev Pravil o kaznovanju igralcev
13. Poslovno pooblastilo predsedniku Komisije za marketing, promocijo in stike z
javnostjo
14. Izbor selektorja moške članske reprezentance
15. Razno:
- Vzpostavitev Nacionalnega panožnega centra
- Sestanek z vodstvom Zveze društev petanke Slovenije

- Datum rednega letnega zbora članov BZS

Ad 1. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje IO BZS
SKLEP: Izvršni odbor potrjuje zapisnik 3. redne seje.
Sklep je bil sprejet enoglasno.
Ad. 2 Sestava Komisije za mladino
Zaradi nepreklicnega odstopa Damjana Rupnika, z dne 23.4.2020, je vodstvo BZS
začelo z aktivnostmi za sestavo nove Komisije za mladino. Predsednik BZS, g. Marinko, vse prisotne seznani s predlogom imenovanja Antona Trobca za novega predsednika Komisije za mladino. G. Trobec je na seji članom IO predstavil program dela.
SKLEP: Izvršni odbor podpira imenovanje Antona Trobca za predsednika Komisije za mladino in ga predlaga v potrditev zboru članov BZS.
Sklep je bil sprejet z 12 glasovi za, en član je bil vzdržan.
Ad. 3. Pregled finančnega stanja in predlog oprostitve plačila kotizacije za leto 2020
Predsednik BZS, g. Marinko, vse prisotne seznani s trenutnim finančnim stanjem
BZS, predvideno višino prihodkov in odhodkov za leto 2020 ter predvidenimi stroški
za delo komisij. V priloženem rebalansu proračuna so predvidena sredstva s strani
MIZŠ v višini prejšnjih let. Po potrebi bo v naslednjih mesecih na podlagi pridobljenih
odločb o odobreni višini letnih stroškov s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost
in šport pripravljen dodaten rebalans proračuna za leto 2020. BZS je bila tekom prekinitve prvenstva zaradi koronavirusa vseskozi v konktaktu s klubi. Zavedamo se, da
se nahajajo v težavnem položaju. BZS je med državnimi ligaši izvedla anketo in pridobila določene podatke glede predvidene izgube zaradi koronavirusa. Pri odločanju
o nadaljevanju oz. prekinitvi tekmovanj v državnih ligah smo imeli v mislih dejstvo,
da bi klubi 1. lige - članice, 1. lige ter 2. lige - vzhod in 2. lige - zahod ob igranju
večjega števila tekem brez prisotnosti gledalcev ter zaprtih gostinskih obratih ob
organizaciji tekme (sodniški stroški, potovanja, pogostitve) utrpeli finančni primanjkljaj v višini cca 1000 evrov. Kot pomoč klubom, ki so zaradi prekinitve tekmovanja
utrpeli finančno škodo predagamo, da se BZS odpove kotizaciji za državne ligaše za
sezono 2020/21.
SKLEP: Izvršni odbor se podrobno seznani s trenutnim finančnim stanjem
BZS.
Sklep je bil sprejet soglasno.
SKLEP: Izvršni odbor potrdi osnutek rebalansa proračuna

Sklep je bil sprejet soglasno.
SKLEP: Izvršni odbor potrdi predlog oprostitve plačila kotizacije za leto
2020/21.
Sklep je bil sprejet z 12 glasovi za, en član je bil vzdržan.
Ad. 4. Pregled Poročila Nadzornega odbora o poslovanju BZS v letu 2019
Predsednik Nadzornega odbora BZS, g. Pavlič, vse prisotne seznani s Poročilom
Nadzornega odbora o poslovanju BZS v letu 2019. Nadzorni odbor ugotavlja, da kljub
spremembi vodstva zveze, izpeljavi reorganizacije dela ter poslovanja v drugi polovici leta 2019, je poslovni uspeh zveze pozitiven. Nadzorni odbor obenem ugotavlja,
da je novo vodstvo zveze izpeljalo vse svoje poslovne, organizacijske in druge obveznosti ter pričelo z veliko novimi aktivnostmi. Izvršni odbor po pregledu dokumentacije predlaga zboru članov BZS, da se Poročilo Nadzornega odbora o poslovanju v letu 2019 potrdi.
SKLEP: Izvršni odbor predlaga Poročilo Nadzornega odbora o poslovanju BZS
v letu 2019 v potrditev zboru članov BZS.
Sklep je bil sprejet enoglasno.
Ad. 4.1. Terjatve do klubov iz leta 2019
Predsednik Nadzornega odbora BZS, g. Pavlič poajasni, da je iz Poročila Nadzornega odbora od elovanju BZS v letu 2019 ter pregleda aktualnega stanja dolžnikov
razvidno, da še vedno obstajajo terjatve do klubov iz leta 2019, ki jih morajo klubi čim
prej poplačati.
SKLEP: IO BZS predlaga, da so klubi s terjatvami iz 2019 dolgove dolžni poplačati do začetka registracijskega obdobja, sicer registracija ne bo možna.
Sklep je bil sprejet enoglasno.
SKLEP: V bodoče so klubi dolžni v primeru zamude s plačili pisarni BZS podati
natančno pisno obrazložitev, zakaj je prišlo do zamude s plačili.
Sklep je bil sprejet enoglasno.
Ad. 5. Pravilnik o tekmovanjih
Predsednik Tekmovalne komisije BZS, g. Moličnik, vse prisotne seznani s predlogom
prenovljenega Pravilnika o tekmovanjih. V njem so zajete tudi številne spremembe,

ki so bile že sprejete v preteklih letih, a niso bile upoštevane v aktualnem Pravilniku
o tekmovanjih.
SKLEP: IO BZS se je seznanil s predlogom sprememb Pravilnika o tekmovanjih
in ga predlaga v potrditev na zbor članov. Tekmovalna komisija BZS začne skupaj z ostalimi komisijami takoj aktivno pripravljati prenovljen pravilnik o tekmovanjih.
Sklep je bil sprejet enoglasno.
Ad. 6. Izplačilo nagrad klubom
V skladu s sklepom Izvršnega odbora so bili klubi, ki so Slovenijo zastopali v evropskem pokalu, deležni povračila stroškov: državni prvak v moški konkurenci 2500
evrov, državni podprvak v moški konkurenci 1500 evrov, državne prvakinje v ženski
konkurenci 1500 evrov, prvak 1. lige za nastop v evropskem pokalu C2 500 evrov.
Zaradi možnosti, da bo evropski klubski pokal v letošnji sezoni odpadel, Izvršni odbor
v skupni rapzravi predlaga sistem izplačila nagrad klubom, po katerem bodo klubi v
prihodnje nagrajeni za tekmovalne dosežke in ne bodo deležni samo povračila stroškov za nastop v evropskem pokalu. S tem bodo klubi deležni določenega finančnega zneska tudi v primeru, ko evropski pokal ne bo izpeljan, kar po prejšnjem
sistemu ne bi bilo mogoče izvesti.
SKLEP: Klubskemu državnemu prvaku v moški konkurenci pripada nagrada v
višini 1000 evrov + participacija v višini 1500 evrov v primeru nastopa v
evropskem pokalu. Podprvaku pripada nagrada v višini 500 evrov + participacija v višini 1000 evrov v primeru nastopa v evropskem pokalu. Klubskim
državnim prvakinjam v ženski konkurenci pripada nagrada v višini 500 evrov +
participacija v višini 1000 evrov v primeru nastopa v evropskem pokalu. Prvaku
1. lige pripada participacija v višini 500 evrov v primeru nastopa v evropskem
pokalu.
Sklep je bil sprejet z 12 glasovi ZA, en član je bil vzdržan.
Ad. 7. Pravilnik o članstvu območnih balinarskih zvez v BZS in registraciji igralcev in
nov registracijski obrazec.
Predsednik Strokovnega sveta, g. Miklavčič, vse prisotne seznani s predlogom novega Pravilnika o članstvu območnih balinarskih zvez v BZS in registraciji igralcev, v
katerega je vključena administrativna taksa za prestop igralcev ter Nadomestilo za
vzgogo, ter predlogom novega registracijskega obrazca, ki je v skladu z navodili
Olimpijskega komiteja Slovenije za registracijo igralcev.

SKLEP: IO BZS se je seznanil z dopolnitvami Pravilnika o članstvu območnih
balinarskih zvez v BZS in registraciji igralcev ter novim registracijskim
obrazcem in navedeno posreduje v potrditev na zbor članov BZS.
Sklep je bil sprejet z 11 glasovi ZA, dva člana sta bila vzdržana.
Ad. 7.1. Višina administrativne prestopne takse
SKLEP: IO BZS predlaga administrativno prestopno takso za prestope znotraj
BZS višini 100 evrov, za prestope v tujino 150 evrov.
Sklep je bil sprejet 12 glasovi ZA, en član je bil vzdržan.
Ad. 7.2. Starostna meja za Nadomestilo za vzgojo
SKLEP: IO BZS predlaga, da klubi lahko ob prestopu igralca zahtevajo
Nadomestilo za vzgojo za igralce od dopolnjenega 14. leta do 18. leta starosti.
Pred zborom članov BZS se pripravi simulacija vrednosti točke.
Sklep je bil sprejet enoglasno.
Ad. 8. Določitev 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
SKLEP: Predlagan termin prestopnega roka je 23.7.2020 do 5.8.2020. Predlagana sestava registracijske komisije: Franc Miklavčič (predsednik), Brigita
Vrenko Hribar, Stane Žavbi in Simon Maljevac.
Sklep je bil sprejet enoglasno.
Ad. 9. Predlog pokalnega tekmovanja in točkovanja za Balinar leta
Predsednik Tekmovalne komisije BZS, g. Moličnik, vse prisotne seznani s prenovljenim sistemom pokalnega tekmovanja in izbora Balinar leta.
SKLEP: Pokalno tekmovanje in izbor Balinar leta bo potekalo po prenovljenem
sistemu, ki ga je pripravila Tekmovalna komisija BZS.
Sklep je bil sprejet enoglasno.
Ad. 10. Potrditev prenovljenih Pravil o licenciranju strokovnih delavcev v BZS in prenovljenih Pravil s programi o usposabljanju strokovnih sodelavcev v BZS

Predsednik Strokovnega sveta g. Miklavčič, vse prisotne seznani s predlogom prenovljenih Pravil o licenciranju strokovnih delavcev v BZS in prenovljenih Pravil s programi o usposabljanju strokovnih sodelavcev v BZS, ki so v skladu z veljavnim Zakonom o športu.
SKLEP: IO BZS potrjuje prenovljena Pravila o licenciranju strokovnih delavcev
v BZS in prenovljena Pravila s programi o usposabljanju strokovnih sodelavcev v BZS.
Sklep je bil sprejet enoglasno.
Ad. 11. Pravilnik o organizaciji balinarskih sodnikov
Predsednik Sodniške komisije, g. Žavbi, vse prisotne seznani z gradivom za potrditev
Pravilnika o organizacijo balinarskih sodnikov na zboru članov BZS.
SKLEP: IO BZS se je seznanil s predlogom Sodniške komisije BZS za dopolnitev Pravilnika o organizaciji balinarskih sodnikov in ga predlaga v potrditev na
zboru članov BZS.
Ad. 12. Potrditev Pravil o kaznovanju igralcev
Predsednika Tekmovalne in Sodniške komisije sta seznanila vse prisotne s predlogom prenovljenih Pravil o kaznovanju igralcev
SKLEP: O BZS potrjuje prenovljena Pravila o kaznovanju igralcev
Sklep je bil sprejet enoglasno.
Ad. 13. Poslovno pooblastilo predsedniku Komisije za marketing, promocijo in stike
z javnostjo
Predsednik BZS, g. Marinko, vse prisotne seznani s predlogom poslovnega poooblastila za predsednika Komsisije za marketing, promocijo in stike z javnostjo za dogovarjanje, dajanje in sprejemanje ponudb poslovnih partnerjev ali potencialnih poslovnih partnerjev BZS in sklepanje donatorskih in sponzorskih pogodb ter pogodb o poslovnem sodelovanju.
SKLEP: IO BZS potrjuje poslovno pooblastilo predsedniku Komisije za marketing, promocijo in stike z javnostjo
Sklep je bil sprejet enoglasno.
Ad. 14. Izbor selektorja moške članske reprezentance

Predsednik Strokovnega sveta BZS, g, Miklavčič, vse prisotne seznani s potekom
aktivnosti za izbor selektorja moške članske reprezentance.Po opravljenih razgovorih, predvsem pa na podlagi predstavitve in drugih pridobljenih podatkih je komisija
ugotovila, da vsi prijavljeni kandidati ustrezajo kriterijem iz razpisa, v ožji izbor pa sta
bila izbrana Davor Janžič in Bojan Berčič, ki sta na seji članom IO BZS predstavila
program dela.
Za novega selektorja moške članske reprezentance s trajanjem mandata do konca
leta 2021 je bil z javnim glasovanjem z 12 ZA in enim vzdržanim izbran Davor Janžič.
SKLEP: Davor Janžič je imenovan za selektorja moške članske reprezentance
do konca leta 2021.
Ad. 15. Razno
- Vzpostavitev Nacionalnega panožnega centra
Predsednik BZS, g. Marinko, vse prisotne seznani z aktivnostmi glede vzpostavitve
Nacionalnega panožnega centra BZS v sodelovanju z BŠK Krim Ljubljana. Pridobljeno je soglasje s strani Olimpijskega komiteja Slovenije, pobudo podpira tudi
Mestna občina Ljubljana.
Sklep je bil sprejet enoglasno.
SKLEP: BZS pa bo pričela z aktivnostmi glede izdelave projekta.
- Sestanek z vodstvom Zveze društev petanke Slovenije
Predsednik BZS, g. Marinko, vse prisotne seznani s sestankom z vodstvom Zveze
društev petanke Slovenije.
SKLEP: BZS bo v naslednjem obdobju skupaj z ZDPS skušala izvesti določene
promocijske akcije in ostale skupne aktivnosti, v prihodnosti pa bomo začeli
tudi s pogovori o združevanju obeh zvez.
Sklep je bil sprejet enoglasno.
- Določitev datuma redne letnega zbora članov BZS
SKLEP: Datum rednega letnega zbora članov BZS je ponedeljek, 13. julij 2020,
ob 18.00 v Ljubljani.
Sklep je bil sprejet enoglasno.
Seja je bila zaključena ob 12.40 uri.

Zapisal:
Simon Maljevac
Vodja pisarne BZS

Primož Marinko l.r.
Predsednik Balinarske zveze Slovenije

