BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Ljubljana, Trţaška 2
Datum: 08.09.2011

ZAPISNIK
16.seje Izvršnega odbora Balinarske zveze Slovenije, ki je bila 31. avgusta 2011 ob 17.00
uri, v sejni sobi na Tržaški 2 v Ljubljani.
PRISOTNI ČLANI: Joţe Rebec, Srečko Lapanja, Miloš Nikolič, Zdravko Taškar, Marjan
Ferfolja, Maks Ferš, Sandi Kofol, Branko Šefran
ODSOTNI ČLANI: Peter Snoj, Ţeljko Voglar, Franc Morelj, Jelka Lorenčič Koţman, Miran
Štupica, Damjan Rupnik
VABLJENI – PRISOTNI: Dušan Butinar
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 15. seje Izvršnega odbora BZS
2. Poročilo razpisne komisije o kandidatih, na ponovno objavljeno prosto delovno mesto
sekretarja Balinarske zveze Slovenije
3.Razno
- informacija o neigranju in predajanju tekem BK Buldog – članice in BK Ilirska
Bistrica - dečki
Ad1
SKLEP: Vsi sklepi 15. seje izvršnega odbora BZS so realizirani oz. v izvajanju.
Ad2
Predsednik razpisne komisije Sandi Kofol je člane izvršnega odbora seznanil z odločitvijo
razpisne komisije, ki predlaga, da se na prosto delovno mesto poslovno tehničnega sekretarja
BZS, izmed 10 kandidatov ( 7 moških in 3 ţenske), ki so se javili na ponovljeni Razpis,
prijavljenem na Zavodu za zaposlovanje Slovenije 15.07.2011 in objavljenem na spletni strani
Balinarske zveze Slovenije, v času od 15. do 30. 07. 2011, sprejme kot najustreznejši
kandidat, Daniel Roţman, ki izpolnjuje formalne pogoje za zasedbo delovnega mesta
poslovno tehnični sekretar Balinarske zveze Slovenije.
Po razpravi, v kateri so sodelovali vsi prisotni, so člani izvršnega odbora, soglasno podprli
predlog razpisne komisije in soglasno sprejeli
SKLEP:
1). Na delovno mesto poslovno tehnični sekretar Balinarske zveze Slovenije se sprejme
Daniel Rožman, rojen 17.12.1970, stanujoč Pot na Jošta 29, Kranj.
2). Delovno razmerje se sklene za nedoločen čas, s poskusno dobo 6.mesecev in s
pričekom od 1.10.2011 dalje.

Sklep je bil sprejet soglasno. Zanj so glasovali vsi prisotni člani.
Ad 3
Člani izvršnega odbora so bili seznanjeni z dopisoma Balinarskih klubov BK Ilirska Bistrica
in BK Buldog, ki seznanjata Tekmovalno komisijo BZS, da predajata vse tekme, ki bi jih
morala odigrati do konca leta 2011.
Iz dopisov omenjenih klubov je razvidno, da BK Ilirska Bistrica zaradi pomankanja in
neresnosti igralcev, predaja preostale 3 tekme v 1. drţavni ligi Zahod za dečke, ki bi jih
morali odigrati do konca ligaškega tekmovanja 2011, medtem ko BK Buldog, brez posebne
razlage predaja tekme 1. in 2. kroga 2. drţavne lige za članice, ţe pred začetkom ligaškega
tekmovanja. Po razpravi, v kateri so člani izvršnega odbora obsodili ravnanje omenjenih
klubov, ki so nekatere tekme predajali tudi v pretekli sezoni, je IO BZ soglasno sprejel
SKLEP:
1. Balinarski klub Ilirska Bistrica je pred odpovedjo nadaljnjega tekmovanja, v 1.
državni ligi za dečke že odigral polovico tekem, zato se preostale, ne odigrane tekme
Ilirske Bistrice, registrirajo z rezultatom 0:14 za nasprotnike: Luko Koper, Korte in
Postojno.
2. Žensko ekipo BK Buldog se zaradi odpovedi nastopanja, že pred začetkom ligaškega
tekmovanja 2011/2012 in predaje vseh svojih tekem, ki naj bi se igrale v letu 2011,
ČRTA iz tekmovanja v 2. državni ligi za članice.
Tekmovalna komisija se zadolži, da za tekmovanje v 2.državni ligi, za preostale 3. ekipe:
Bistrico, Lenart in Voličino, naredi nov, 4. krožen sistem tekmovanja.

Seja je bila končana ob 18.00 uri.

Zapisal: Dušan Butinar
Joţe Rebec l.r.
predsednik

