BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Ljubljana, Trţaška 2
Datum: 18.07.2011

ZAPISNIK
15.seje Izvršnega odbora Balinarske zveze Slovenije, ki je bila 13. julija 2011 ob 17.00
uri, v sejni sobi na Tržaški 2 v Ljubljani.
PRISOTNI ČLANI: Joţe Rebec, Franc Morelj, Srečko Lapanja, Miloš Nikolič, Zdravko
Taškar, Marjan Ferfolja, Maks Ferš, Damjan Rupnik, Miran Štupica, Ţeljko Voglar, Sandi
Kofol, Jelka Lorenčič Koţman, Branko Šefran
ODSOTNI ČLAN: Peter Snoj
VABLJENI – PRISOTNI: Dušan Butinar
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 14. seje Izvršnega odbora BZS
2. Poročilo razpisne komisije o kandidatih, za prosto delovno mesto sekretarja Balinarske
zveze Slovenije in sklep o ponovitvi razpisa
3. Sprejem sklepa za prekinitev delovnega razmerja sekretarja BZS zaradi upokojitve
4.Razno
- poročilo predsednika strokovnega sveta BZS Franca Morelja
- poročilo predsednika tekmovalne komisije srečka Lapanja
- poročilo člana športne komisije FIB o zaključkih s seje športne komisije FIB, v Alasiju
-čestitka BK Krim za osvojitev naslova evropskih klubskih prvakinj 2011 in BK Tabor
Ozeljan za organizacijo Pokala članov.
Ad1
SKLEP: Vsi sklepi 14. seje izvršnega odbora BZS so realizirani oz. v izvajanju.
Ad2
Predsednik razpisne komisije Sandi Kofol je člane izvršnega odbora seznanil z odločitvijo
članov razpisne komisije, da se na prosto delovno mesto poslovno tehničnega sekretarja
Balinarske zveze Slovenije, ne sprejme nobeden od 10 kandidatov ( 7 moških in 3 ţenske),
ki so se javili na Razpis, prijavljenem na Zavodu za zaposlovanje Slovenije in objavljenem na
spletni strani Balinarske zveze Slovenije, v času od 10. do 25. junija 2011.
Komisija predlaga IO BZS, da Razpis ponovi.
Po razpravi, v kateri so sodelovali; Kofol, Rebec, Lapanja, Štupica, Nikolič, Šefran in Morelj,
je bila sprejeta odločitev, da se v tekstu Razpisa, kot zahtevana izobrazba zapiše srednja ali
višja stopnja izobrazbe, brez dodatnih pogojev – druţboslovne in tehnične smeri, kot znanje
jezika pa se zahteva aktivno znanje svetovnega jezika s tem, da je zaţeljeno znanje
italijanskega ali francoskega jezika, kot zahtevana pogoja pa sta tudi znanje dela z
računalnikom in internetom ter vozniški izpit B kategorije.

Predlagana sprememba pogojev za zasedbo delovnega mesta, se upošteva tudi pri
Sistematizaciji za delovno mesto poslovno tehnični sekretar.
SKLEP:
a) Izvršni odbor sprejema ugotovitev Razpisne komisije, da se ne sprejme noben od
kandidatov, ki so se javili na razpis za objavljeno prosto delovno mesto poslovno
tehnični sekretar.
b) Z dnem 15.07.2011, se po predhodni prijavi na Zavodu za zaposlovanje Slovenije,
na spletni strani Balinarske zveze Slovenije, ponovi objava prostega delovnega
mesta poslovno tehnični sekretar, v tekstu, ki je bil potrjen na 15.seji, 13.07.2011.
c) Sestava razpisne komisije ostaja v istem sestavu kot ob prvem razpisu.
Razpis traja 15 dni in se zaključi 30.07.2011.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad 3
Izvršni odbor se je seznanil z vlogo Dušana Butinarja, sekretarja BZS, da izpolnjuje pogoje za
upokojitev.
Ker Razpisna komisija BZS, po končanem razpisu za prosto delovno mesto sekretarja BZS, ni
izbrala nobenega kandidata in se razpis ponovi, se v soglasju s sedanjim sekretarjem, sklep IO
BZS z dne 12.05.2011, o prenehanju delovnega mesta sekretarja, spremeni in se glasi:
SKLEP: Dušanu Butinarju, sekretarju BZS, zaradi upokojitve preneha delovno
razmerje z 31.10.2011, v tem času pa bo tudi koristil pripadajoči dopust.
Sekretarju se v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi, izplača odpravnina.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad 4
A).Predsednik strokovnega sveta Franc Morelj je predlagal članom izvršnega odbora, da
potrdijo sklepe Strokovnega sveta, ki se nanašajo na:
a).Odškodnine pri prestopu igralcev – reprezentantov, v tujino:
-višina odškodnine za prestop igralca v tujino, ostane nespremenjena (faktor 3)
-reprezentantu, ki je igral za klub v tujini in se vrača v Slovenijo kot prost igralec z vso
potrebno dokumentacijo, se omogoči prestop v klub v Sloveniji brez odškodnine, prav tako se
mu omogoči naslednji prestop v tujino v naslednjih treh letih, brez odškodnine,
-aktualnim reprezentantom in reprezentantkam članskih reprezentanc, se pred posameznim
nastopom na SP in EP, poravna stroške ob nabavi balinarskih krogel,
- pri izdelavi Koledarja za izvedbo drţavnih prvenstev 2012, naj se upošteva moţnost
vključitve reprezentantov, ki igrajo v ligaškem tekmovanju v tujini, za nastop na drţavnih
prvenstvih Slovenije, v disciplinah natančnega in hitrostnega zbijanja, s tem, da ostane število
»domačih« igralcev v disciplinah zbijanja nespremenjeno (16).
Predlog Strokovnega sveta je bil sprejet soglasno.
b). Sprememba kriterijev izračuna participacije na državnih prvenstvih
Na predlog OBZ Ljubljana, je strokovni svet proučil izračun participacije na drţavnih
prvenstvih in predlaga IO BZS, da sprejme nov predlog izračuna participacije za leto 2012, ki
zmanjšuje točkovno razliko med območnimi ligaši v razmerju z drţavnimi ligaši:
-območni ligaši 1 točka
-drugoligaši 3 točke,
-prvoligaši 5 točk
-superligaši 8 točk
Predlog strokovnega sveta je bil sprejet soglasno.

c)Ustanavljanje regijskih centrov
Strokovni svet ugotavlja, da v skladu s predpisi in sklepi organov BZS, deluje le regijski
center Postojna, ki tudi redno pošilja poročila o izvedbi programa in delovanja centra.
Strokovni svet bo ob ustanavljanju regijskih centrov in izvajanju potrebnih aktivnosti, nudil
OBZ vso potrebno strokovno pomoč.
B) Predsednik tekmovalne komisije je predlagal, da sprejmejo sklepe povezane s
tekmovanjem v letu 2011 in 2012.
a) Sestava državnih ligašev 2011/2012
Predlog sestave državnih lig 2011/2012 je bil sprejet soglasno.
b) Licenca za tekmovalno sezono 2011/2012
Licenca se pred začetkom drţavnih lig 2011/2012 opravi za vodje ekip vseh novih drţavnih
ligašev, in za vodje ekip, ki nimajo potrjene licence za leto 2011 ter za nove sodnike.
Predlog je bil sprejet soglasno.
c.)izvedba državnega prvenstva 2011 v natančnem zbijanju
Izvršni odbor se je seznanil s teţavami BK Bistrica, ki ima zasedeno igrišče, na dan izvedbe
DP v natančnem zbijanju 18.09., zato je predlagala, da bi DP v natančnem zbijanju izvedla
25.09. Izvršni odbor meni, da bi z zamenjavo termina izvedbe DP in termina drţavne lige za
dečke prišlo do novih zapletov, zato je odločil, da namesto BK Bistrica, drţavno prvenstvo
2011 v natančnem zbijanju izvede BK Sodraţica.
Predlog za izvedbo DP v natančnem zbijanju, 18.09. v Sodražici, je bil sprejet soglasno.
C) Član športne komisije FIB Marjan Ferfolja je podal informacijo s seje športne komisije
FIB, ki je bila 1.7. 2011 v Maconu v Franciji, na katerem so obravnavali programe SP 2011
za člane, člane do 23 let in mladince ter program EP 2011 za članice in predlog koledarja
tekmovanj za leto 2012. Na seji so obravnavali tudi predlog predvidenih sprememb MTP, ki
bo obravnavan na kongresu FIB v času letošnjega SP v Feltrah in predlog sprememb pri
izvedbi Pokala evropskih prvakov 2012.
Poročilo s seje športne komisije FIB, je bilo sprejeto na znanje.
D) Izvršni odbor izreka priznanje igralkam in vodstvu Balinarskemu klubu Krim, za osvojitev
naslova Evropskih klubskih prvakinj za leto 2011, kar doslej ni uspelo še nobeni slovenski
ekipi.
Izvršni odbor izreka priznanje BK Tabor Ozeljan za brezhibno izvedbo letošnjega Pokala za
člane in podpira pobudo, za podelitev organizacije in izvedbe Pokala, balinarskemu klubu
Tabor Ozeljan, tudi v prihodnjem letu.
Seja je bila končana ob 18.30 uri.

Zapisal: Dušan Butinar
Joţe Rebec l.r.
predsednik

