BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Ljubljana, Tržaška 2
Datum: 04.12.2014

ZAPISNIK
9. seje Izvršnega odbora Balinarske zveze Slovenije, ki je bila v torek, 02. decembra
2014 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, Branko
Šefran, Marinko Primož. Voglar Željko in Maks Ferš sta sejo zapustila ob 19 h.
OPRAVIČENO ODSOTNI ČLANI : Franc Morelj
VABLJENI – PRISOTNI : Daniel Rožman, Davor Janžič
VABLJENA - OPRAVIČENO ODSOTNA : Silva Keber

DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 8. seje Izvršnega odbora BZS
2. Določitev višine članarine v letu 2015
3. Finančni načrt BZS za leto 2015
4. Letni program BZS za leto 2015
5. Razno :
- terminska določitev mini prestopnega roka
- 3. Rebčev Memorial – sistem tekmovanja
- finančno poročilo EP Koper 2014
- sklepi sodniške organizacije, dopis Super ligašev
- povrnitev potnih stroškov za priprave reprezentanc U14 in U18
- predlogi OBZ Postojna
- selektorji reprezentanc
- povrnitev stroškov telefona predsednikoma Tekmovalne in Sodniške Komisije
- predlogi Komisije za mladino
- zapisnik sestanka FIB v Saluzzu
- informacija o nameri nakupa tehnologije za prenos tekem
- prestopne takse za tujino
- pritožba Luke Koper
Ad. 1. Pregled in potrditev zapisnika 8. seje Izvršnega odbora BZS
SKLEP: Izvršni Odbor BZS potrjuje zapisnik 8. seje Izvršnega Odbora BZS.

Ad. 2. Določitev višine članarine v letu 2015
Izvršni Odbor BZS je sprejel naslednji SKLEP :
V letu 2015 znaša članarina :
-za klube državnih lig
-za klube 1. in 2. OBZ
-za sekcije in klube III lige OBZ
-za ženske sekcije
-prva registracija

170 EUR
170 EUR
105 EUR
65 EUR
80 EUR

Dodatna članarina za državne ligaše ( kotizacija ) za sezono 2015/2016
V letu 2015 kotizacija znaša :
-Super liga:
485 EUR
-I.liga:
370 EUR
-II.liga
250 EUR
Plačilo članarine do BZS, posamezne OBZ za vse klube v svoji območni zvezi, izvršijo
do 15.2.2015. Klubu, ki je plačal članarino v tekočem letu, se v nobenem primeru ne
vrne plačana članarina.
Dodatno članarino / kotizacijo / državni ligaši poravnajo za tekmovalno sezono
2015/2016 najkasneje do 15.7.2015.
Višina točke pri prestopu igralca iz kluba v klub v letu 2015, znaša 58,00 EUR .
Ad. 3. Finančni načrt BZS za leto 2015
SKLEP: Izvršni Odbor BZS potrjuje Finančni načrt BZS za leto 2015

Ad. 4. Letni program BZS za leto 2015
SKLEP: Izvršni Odbor BZS potrjuje Letni program BZS za leto 2015

Ad. 5. Razno :
- terminska določitev mini prestopnega roka
SKLEP : Mini prestopni rok bo potekal od 05. do 09. 01. 2015
- 3. Rebčev Memorial – sistem tekmovanja
SKLEP: 3. Memorial Jožeta Rebca bo potekal v nedeljo, 14.12.2014, s pričetkom ob 9.00
uri na balinišču v Šiški. Zbor ekip je ob 8.30 uri. Igrale se bodo četvorke, na turnirju bo
prisotnih 12 ekip (10 x OBZ, veterani in ekipa sodnikov). V ekipi je 7 članov ( 4 + 2 +
vodja ). Maksimalno trajanje igre je 1 ura in 15 minut.
Na turnirju ne bo nagradnega sklada, zmagovalna ekipa pa prejme prehodni pokal.

OBZ-ji prijavijo tekmovalni komisiji seznam igralcev in vodje ekipe OBZ najkasneje do
torka, 9.12.2014.
Ob otvoritvi turnirja se podelijo tudi priznanja za najboljše balinarje leta v vseh
kategorijah, ter ostala priznanja in plakete.
- finančno poročilo EP Koper 2014
SKLEP : Izvršni Odbor BZS potrjuje finančno poročilo za Evropsko Prvenstvo v
Kopru.
- sklepi sodniške organizacije, dopis Super ligašev
SKLEP : Sodniški stroški ene tekme v Super ligi stanejo na ravni sezone 2013/2014.
- povrnitev potnih stroškov za priprave reprezentanc U14 in U18
SKLEP : Izvršni Odbor BZS potrjuje povrnitev potnih stroškov na podlagi nastopov
posameznih ekip na državnih ligaških tekmovanjih v kategoriji U14 in U18. Zmagovalcu
finalnega turnirja oziroma državnemu ligaškemu prvaku se povrne 1000 eur, ostalim
ekipam, udeleženkam finalnega turnirja pa 750 eur. Ekipam, ki so nastopale v rednem
delu tekmovanja, pa se povrne 500 eur.
- predlogi OBZ Postojna
1. Da se črta 5. alineja točke a 24. člena Pravilnika o Registraciji igralcev in balinarskih
Organizacij, ki pravi :
- kadar se igralec, ki je z dovoljenjem Balinarske zveze Slovenije igral v tujini po povratku,
kot prost igralec, registrira za klub v Sloveniji.
OBRAZLOŽITEV :
To določilo je v tekmovanju povzročilo kaos in neregularnost tekem. Znani so klubi, ki se
že dogovarjajo z igralci iz tujine, ki jim bodo pomagali nekaterim za obstanek v ligi,drugim
za naslov prvaka. Kam to pelje. Enakopravno in nediskriminatorno bi morali omogočit
igralcem SUPER LIGE po končani ligi igranje za klube nižje lige, da bi bil kaos popolnejši.
Z uvedbo mini prestopnega roka, bi se morale te možnosti ukiniti.
SKLEP : Izvršni Odbor BZS predlaga skupščini BZS, da se odloči glede omenjenega
predloga na korenspondenčni skupščini, ki bo izvedena decembra 2014.
2. Že eno leto se dogovarja za izvedbo izobraževanja za mentorje balinanja, vendar od tega
ni nič. Čas bi bil, da se z izgovori da ni časa zaradi preobilice dela in da ni strokovnih ljudi
preneha, saj je Zveza ravno zato, da poskrbi za te stvari.
SKLEP : Izvršni Odbor BZS zadolži Sodniško in Tekmovalno komisijo, da pripravita
predlog za izobraževanje. Sekretar BZS preveri pri OKS – Olimp možnosti za
izobraževanje v naslednjih letih. Točka bo ponovno obravnavana na naslednji seji,
predvidoma februarja 2015.
- selektorji reprezentanc
SKLEP : Balinarska zveza Slovenije izda Razpis za selektorje. Ustanovila se je komisija,
ki bo pregledala prispele vloge, izbrala selektorje ter jih dala v potrditev Izvršnemu
Odboru, na naslednji seji, predvidoma februarja 2015. V komisiji so : Sandi Kofol,
Marija Borčnik in Marjan Ferfolja. Komisija bo tudi razmislila o drugačnem sistemu
vodenja reprezentanc (npr. en selektor za U14 in U18).

- povrnitev stroškov telefona predsednikoma Tekmovalne in Sodniške Komisije
SKLEP : Izvršni Odbor BZS potrdi povrnitev stroškov v višini 200 eur.
- predlogi Komisije za mladino
SKLEP : Izvršni Odbor BZS ne potrdi predlogov Komisije za mladino. Izvršni Odbor
ponovno poziva Komisijo za mladino, da izda Pravila o tekmovanjih v mlajših
kategorijah, glede predlogov pa je mnenja, da nekateri predlogi posegajo v Pravilnik o
tekmovanjih, za kar pa Izvršni Odbor ni pristojen.
- zapisnik sestanka FIB v Saluzzu
Marjan Ferfolja predstavi poročilo s sestanka športne komisije FIB, ki je potekal 29. in
30.11.2014 v Saluzzu. Poročilo je bilo zgolj informativno, sklepe mora potrditi še Izvršni
Odbor FIB.
- informacija o nameri nakupa tehnologije za prenos tekem
Predsednik BZS Sandi Kofol predstavi namero, da se v naslednjem letu kupi tehnologija, ki bi
omogočala bol kvalitetne prenose na naši internetni strani, hkrati pa bi se uporabljala za
testiranja, merjenja in analize igralcev v mlajših kategorijah. BZS se je prijavila na razpis
Fundacije za Šport za sofinanciranje nakupa. Izvršni Odbor je podal pozitivno mnenje.
- prestopne takse za tujino
SKLEP : Izvršni Odbor BZS zadolži sekretarja BZS, da se pozanima pri Olimpijskem
Komiteju Slovenije, kako imajo to urejeno na drugih panožnih zvezah. Točka se bo
obravnavala na naslednji seji, predvidoma februarja 2014.
- pritožba Luke Koper glede registracije tekme 3. kroga Super lige med BK Luko Koper in
Planino Ribnikar AS
Izvršni Odbor Balinarske zveze Slovenije je sprejel naslednji sklep :
SKLEP : Tekma tretjega kroga Super lige v tekmovalni sezoni 2014/2015 med BK Luko
Koper in Planino Ribnikar AS, odigrane 8.11.2014, se registrira z rezultatom 16 : 10 za
BK Luka Koper. Odločitev je dokončna.
Za sklep je glasovalo 9 članov, 2 sta se vzdržala.
Obrazložitev :
Člani Izvršnega Odbora utemeljujejo svojo odločitev na podlagi sledečih členov Pravil in
Pravilnika o Tekmovanjih :
Izpis iz Pravil o Tekmovanjih 2014/2015 :
61. člen
Vsaka ekipa lahko prijavi za posamezno srečanje v 1. in 2. državni ligi najmanj 7 in največ 10
tekmovalcev, v Super ligi pa najmanj 8 oziroma največ 11.
77. člen
3. ŠTEVILO NASTOPAJOČIH IN MAKSIMALNO ŠTEVILO ODIGRANIH TEKEM PO
IGRALGU NA DOLOČENEM SREČANJU :

Vodja ekipe lahko za posamezno srečanje prijavi od 8 – 11 igralcev.
V petem krogu mora nastopiti obvezno osem igralcev, da je tekma regularna. Edina izjema
nastane v primeru, de je eden ali več igralcev v prejšnjem delu tekmovanja prejelo rdeči
karton.
Posamezni igralec lahko odigra največ tri tekme na srečanju.

Izpis iz Pravilnika o Tekmovanjih
21. člen
Na državnem ligaškem tekmovanju morajo ekipe ob prijavi igralcev izpolniti pogoj najnižjega
števila igralcev, ki je določeno v Pravilih o tekmovanjih. V primeru, da ena od ekip ne
izpolnjuje tega pogoja izgubi tekmo.
37. člen
Tekme in rekorde registrira tekmovalna komisija BZS.

Seja je bila končana ob 20.30 h

Zapisal: Daniel Rožman
Sandi Kofol
predsednik

