BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Ljubljana, Tržaška 2
Datum: 10.02.2015

ZAPISNIK
10. seje Izvršnega odbora Balinarske zveze Slovenije, ki je bila v ponedeljek, 09.
februarja 2015 ob 17.00 uri, v sejni sobi na Tržaški 2 v Ljubljani.
PRISOTNI ČLANI : Sandi Kofol, Srečko Lapanja, Stane Žavbi ml., Borčnik Božidar,
Borčnik Mija, Miloš Nikolič, Damjan Rupnik, Marjan Ferfolja, Miran Štupica, Maks Ferš,
Franc Morelj
OPRAVIČENO ODSOTNI ČLANI : Marinko Primož, Branko Šefran, Voglar Željko
VABLJENI – PRISOTNI : Daniel Rožman
VABLJENA - OPRAVIČENO ODSOTNA : Silva Keber, Davor Janžič

DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 9. seje Izvršnega odbora BZS
2. Obravnava predlogov Komisije za Mladino
3. Obravnava in potrditev selektorjev reprezentanc
4. Razno :
- participacija BZS klubom, udeležencem v evropskih pokalih
- določitev datuma redne letne Skupščine BZS
- pregled koledarja FIB
- pregled koledarja DP
- razpis mednarodni turnir U14, člani
- izobraževanje - informacija
- prestopne takse za tujino - informacija
- preoblikovanje državnih ligaških tekmovanj
- določitev prioritetnega vrstnega reda prijaviteljev na razpis Fundacije za šport pri gradnji in
obnovi športnih objektov
- registracija Leja Vehovec
- zaostala plačila sodnikov in delegatov

Ad. 1. Pregled in potrditev zapisnika 9. seje Izvršnega odbora BZS
SKLEP: Izvršni Odbor BZS potrjuje zapisnik 9. seje Izvršnega Odbora BZS.

Ad. 2. Obravnava predlogov Komisije za Mladino
SKLEP : Izvršni Odbor BZS potrjuje naslednje predloge Komisije za Mladino :
1. Sprememba 3. člena Pravil o Tekmovanjih
V 3. členu se briše tekst – razen pri zbijanjih, kjer deklice nastopajo v kategoriji članic
in ne plačajo kotizacije
2. Sprememba 94. člena Pravil o Tekmovanjih – državno tekmovanje mladinci
Igralni čas v klasičnih igrah je 75 min ali do 13 točk
3. Sprememba 97. člena Pravil o Tekmovanjih – državno tekmovanje dečki
Igralni čas v klasičnih igrah je 75 min ali do 13 točk
4. Sprememba 5. člena Propozicij prve državne lige za mladince
Tekmovanja so ob nedeljah in se pričnejo ob 9.00 uri. Zbor ekip je ob 8.30 uri
5. Sprememba 5. člena Propozicij prve državne lige za mladince
Tekmovanja so ob nedeljah in se pričnejo ob 9.00 uri. Zbor ekip je ob 8.30 uri
Komisijo za mladino se še enkrat poziva, da uredi in popravi dokumente, vezane na
tekmovanja v mlajših kategorijah
Ad. 3. Obravnava in potrditev selektorjev reprezentanc
SKLEP : Izvršni Odbor BZS za selektorje reprezentanc za obdobje dveh let imenuje :
U 14 – Anton Kosar
U 18 – Anton Kosar
U 23 – Aleš Škoberne
Člani – Aleš Škoberne
Članice – Jure Rijavec

Ad. 4. Razno :
- participacija BZS klubom, udeležencem v evropskih pokalih
SKLEP : BZS participira prvo uvrščenemu v Super ligi 2.000 eur, drugo uvrščenemu in
prvo uvrščeni ženski ekipi pa 1.500 eur, če klub nastopi v evropskih pokalih.
- določitev datuma redne letne Skupščine BZS
SKLEP : datum redne letne Skupščine BZS je sreda, 13. maj 2015 ob 17 h v Ljubljani
- pregled koledarja FIB
Izvršni Odbor se seznani z mednarodnim koledarjem za leto 2015
- pregled koledarja DP
SKLEP : Izvršni Odbor potrjuje koledar DP za leto 2015
- razpis mednarodni turnir U 15, člani
SKLEP : Balinarska zveza Slovenije izda razpisa za organizacijo mednarodnih turnirjev v
Sloveniji, zaključek razpisa bo do konca februarja 2015

- izobraževanje
SKLEP : Izvršni Odbor potrjuje programe za Mentorje, Inštruktorje in Trenerje
balinanja
Obrazložitev : veljavnost programov je potekla 17.12.2014, zato morajo programe potrditi še
na Ministrstvu za Šport. BZS bo za izvajanje programov usposabljanja pooblastila Fakulteto
za Šport, ki je po novi zakonodaji edina ustanova, ki lahko izobraževanja izvaja. Postopki so v
teku, pričakuje se, da bi v primeru hitre potrditve na Ministrstvu lahko izvedli tečaj za
mentorja v aprilu 2015.
- prestopne takse za tujino
Sekretar BZS se je pri Olimpijskem komiteju Slovenije pozanimal glede odškodnin Balinarski
zvezi Slovenije pri prestopu igralca v tujino. Njihovo mišljenje je, da ne kršimo nobenega
predpisa, ovrednotenje prestopa je notranji predpis, ki je bil potrjen na seji Izvršnega Odbora.
Vseeno pa se zadolži g. Miran Štupica, da preveri predpis na ustreznih institucijah.
- preoblikovanje državnih ligaških tekmovanj
SKLEP : Izvršni Odbor zadolži Strokovni Svet in Tekmovalno Komisijo za pripravo
predloga o spremembah do konca marca 2015
- določitev prioritetnega vrstnega reda prijaviteljev na razpis Fundacije za šport pri gradnji in
obnovi športnih objektov
SKLEP : Izvršni Odbor BZS je vse programe ovrednotil v 1. prioriteto, določil pa
naslednji vrstni red po pomembnosti :
1. Občina Postojna
2. Balinarski Športni Klub Krim
3. Občina Prevalje
- registracija Leja Vehovec
SKLEP : Izvršni Odbor BZS izjemoma dovoljuje prestop Leje Vehovec iz Planine Kranj
v BŠK Krim pod pogojem, da se za BŠK Krim registrira za celotno sezono 2015
- zaostala plačila sodnikov in delegatov
Marjan Ferfolja je pojasnil, da še vedno, kljub obljubam BK Lokateks Trate ni prejel plačila
za opravljeno delo na tekmi evropskega pokala v Škofji Loki v sezoni 2014.
Predsednik BZS bo zaplet skušal urediti v najkrajšem možnem času.

Seja je bila končana ob 20.00 h

Zapisal: Daniel Rožman
Sandi Kofol
predsednik

