BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Tržaška 2, Ljubljana
Ljubljana 22.4.2020
ZAPISNIK
5. korespondenčne seje Izvršnega odbora Balinarske zveze Slovenije, ki je
potekala od dne 9.4.2020 do 21.04.2020 do 23.59 ure.
GLASOVALI: Primož Marinko, Stane Žavbi ml., Davor Janžič, Miklavčič Franc,
Tadej Košmrlj, Herman Zakrajšek, Ivo Petrič, Zmago Gomzi, Branko Šefran, Igor
Brezovšek, Zoran Rednak, Gregor Moličnik, Brigita Vrenko Hribar.
NI GLASOVAL: Damjan Rupnik.
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 4. korespondenčne seje Izvršnega odbora BZS
2. Pregled finančnega stanja BZS
3. Koledar tekmovanj
4. Razpis za selektorja članske reprezentance, potrditev selektorja U23 reprezentance in podaljšanje sodelovanja s selektorji ženske ter U15 in U18 reprezentanc
5. Spremembe Registracijskega pravilnika
6. Delo Komisije za mladino
7. Sprememba sistema pokalnega tekmovanja
8. Izobraževanje strokovnih delavcev ter sprememba nazivov v skladu z Zakonom o
športu
9. Predlogi sodniške komisije
10.Sprememba točkovanja za nagrado Balinar leta
11.Evropsko prvenstvo v balinanju za ženske
12.Mednarodni etični kodeks FIB in Interni kodeks BZS
13.Antidoping izobraževanje
Ad 1. Pregled in potrditev zapisnika 4. korespondenčne seje Izvršnega odbora
SKLEP: IO BZS potrjuje zapisnik 4. korespondenčne seje Izvršnega odbora
BZS.
Ad 2. Pregled finančnega stanja BZS
SKLEP: IO BZS se je seznanil s trenutnim finančnim stanjem BZS, aktivnostmi glede razpisov Fundacije za šport in MIZŠ ter spremembo termina oddaje
letnega poročila. Podrobno finančno poročilo z vsemi prihodki in odhodki za
leto 2019 bo predstavljeno po revidiranju vseh podatkov na naslednji redni
seji IO pred Skupščino BZS.

AD 2.1. Podpis pogodbe s športnim dnevnikom Ekipa SN
SKLEP: IO BZS se je seznanil s podpisom pogodbe s športnim dnevnikom
EkipaSN.
AD 2.2. Odpis terjatev
SKLEP: IO BZS potrjuje predlagan odpis terjatev za zadeve, ki se že več let
prenašajo iz leta v leto - BŠD Ilirija (200 evrov), BK Postojna (150 evrov), BK
Modri val (240evrov), BK Lucija (623,52 evrov), BŠK Vrhnika (1160 evrov) in
BK Žalec (180 evrov). Obvestilo o odpisu terjatev je potrebno poslati na NO
BZS, računovodstvo in navedenim klubom, ki še obstajajo.
Ad 3. Koledar tekmovanj
SKLEP: IO BZS se je seznanil z aktivnostmi Tekmovalne komisije v zvezi s
spremembami koledarja tekmovanj in zadolži Tekmovalno komisijo, da še
naprej aktivno spremlja trenutno dogajanje v povezavi s koronavirusom in v
dogovoru s klubi sprejme ustrezne rešitve za zaključek aktualne sezone ter
uskladi koledar in sistem tekmovanja na državnih prvenstvih v letu 2020.
Tekmovalna komisija do naslednje seje IO pripravi dopolnjene verzije predlogov z upoštevanimi pripombami članov IO.
Ad 4. Razpis za selektorja članske reprezentance
SKLEP: IO BZS potrjuje razpis za selektorja članske reprezentance. IO imenuje komisijo za izbor selektorja v sestavi Franc Miklavčič, Dejan Koren, Primož
Brezovec, Toni Trobec, Jurij Štancer in Gregor Moličnik. Komisija bo predlog
o imenovanju novega članskega selektorja posredovala v potrditev IO. Selektor članske reprezentance bo izbran za odbobje dveh let.
Ad 4.1. Potrditev selektorja U23 reprezentance in podaljšanje sodelovanja s selektorji ženske ter U18 reprezentance.
SKLEP: IO BZS na predlog predsednika BZS Primoža Marinka potrjuje podaljšanje imenovanja selektorja ženske reprezentance Miho Sodcem za obdobje dveh let, podaljšanje pogodbe s selektorjem U18 reprezentance
Antonom Kosarjem za obdobje dveh let in potrjuje Antona Kosarja za selektorja U23 reprezentance za obdobje dveh let.
Ad 5. Spremembe registracijskega pravilnika

SKLEP: IO BZS potrjuje predlagane spremembe registracijskega pravilnika in
ga bo posredoval Skupščini v obravnavo skupaj s preostalimi akti, ko bodo
pripravljeni.
Ad 6. Delo Komisije za mladino
SKLEP: IO BZS zahteva od predsednika Komisije za mladino, da aktivnejše
pristopi k vodenju komisije ter da v delo Komisije vključi vse, ki so ustrezno
usposobljeni in pripravljeni pomagati. Do 15.5.2020 mora Komisija za mladino
pripraviti konkretne predloge za delo z mladimi in jih dostaviti na BZS.
Ad 7. Sprememba sistema pokalnega tekmovanja
SKLEP: IO BZS se je seznanil z osnutkom predloga spremembe sistema
pokalnega tekmovanja. Tekmovalna komisija do naslednje seje IO pripravi
dopolnjeno verzijo predloga z upoštevanimi pripombami članov IO.
Ad 8. Izobraževanje strokovnih delavcev
SKLEP: IO BZS se je seznanil z načrtom izobraževanja strokovnih delavcev in
zadolžil Strokovni svet, da takoj po normalizaciji razmer prične z izvedbo izobraževanja na vseh ravneh.
Ad 8.1. Sprememba nazivov vseh strokovnih delavcev v skladu z Zakonom o športu in prehodno obdobje.
SKLEP: IO BZS potrjuje predlagano spremembo nazivov strokovnih delavcev
v skladu z Zakonom o športu in jo pošlje Skupščini v obravnavo. IO BZS potrjuje prehodno 5-letno obdobje, v katerem bo BZS zagotovila možnosti za
dosledno spoštovanje zahtevanih stopenj usposabljanja strokovnih delavcev
na posameznih stopnjah. Strokovni svet ustrezno dopolne Pravila o licenciranju strokovnih delavcev v BZS in Pravila s programi o usposabljanju
strokovnih sodelavcev v BZS.
Ad 9. Predlogi sodniške komisije
9. IO BZS potrjuje predloge Sodniške komisije BZS, ki se nanašajo na sodniško obleko, spremembo delegiranja sodnikov ter dopolnitvijo Pravil o tekmovanjih in posodobitve pravil za igralce do 14 let, ki so vezana na dosojanje
prestopov. IO BZS zavrne predlagano spremembo višine sodniških stroškov.
Sodniška komisija BZS do naslednje seje IO BZS pripravi simulacijo, kaj bi
pomenilo zmanjšanje števila sodnikov na tekmah superlige iz štirih na dva ter
v ostalih ligah iz dveh na enega. Pred sprejemom dokončnih odločitev o
znižanju števila sodnikov ali dviga sodniške takse je potrebno pridobiti tudi
mnenje klubov in Sodniške komisije.

Ad 10. Sprememba točkovanja za nagrado Balinar leta.
SKLEP: IO BZS se je seznanil z osnutkom predloga spremembe sistema
točkovanja za nagrado Balinar leta. Tekmovalna komisija do naslednje seje IO
pripravi dopolnjeno verzijo predloga z upoštevanimi pripombami članov IO.
Ad 11. Evropsko prvenstvo v balinanju za ženske
SKLEP: IO BZS se je seznanil z aktivnostmi v povezavi z organizacijo
Evropskega prvenstva v balinanju za ženske Ljubljana 2020. Prvotni termin v
mesecu maju 2020 je prestavljen, organizatorji pa bodo skušali EP izpeljati v
avgustu ali jesenskih mesecih.
Ad 11.1 Organizacijski odbor Evropskega prvenstva v balinanju za ženske
SKLEP: IO BZS potrdi Organizacijski odbor Evropskega prvenstva v balinanju
za ženske Ljubljana 2020 v sestavi:
Častni predsednik - Dejan Crnek (Mestna občina Ljubljana); Predsednik Samo Vehovec(BŠK Krim), člani: Miran Štupica (BZS; prevozi, prostovoljci),
Boštjan Hegler (BZS; prenosi), Simon Maljevac (BZS; papirologija in logistika
(nastanitve, prijave,…), Janko Bolka (BŠK Krim; logistika).
Ad 12 Mednarodni etični kodeks FIB in Interni kodeks BZS
SKLEP: IO BZS se seznani s sprejemom Mednarodnega etičnega kodeksa
F.I.B. in potrdi Interni kodeks BZS, ki bo posredovan članom Skupščine BZS,
članom IO BZS, članom komisij, selektorjem ter reprezentantkam in reprezentantom.
AD 13 Antidoping izobraževanje
SKLEP: IO BZS se seznani s potekom Antidoping izobraževanja.
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