BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Ljubljana, Tržaška 2
Datum: 19.09.2019

ZAPISNIK

2. seje Izvršnega odbora Balinarske zveze Slovenije, ki je bila v sredo, 18. septembra
2019 ob 18.00 uri, v sejni sobi na Tržaški 2 v Ljubljani.

PRISOTNI ČLANI : Marinko Primož, Stane Žavbi ml., Miklavčič Franc, Damjan Rupnik,
Tadej Košmrlj, Herman Zakrajšek, Ivo Petrič, Zmago Gomzi, Branko Šefran, Igor Brezovšek,
Zoran Rednak, Gregor Moličnik, Brigita Vrenko Hribar, Davor Janžič
VABLJENI – PRISOTNI : Daniel Rožman, Pavlič Ivo

DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Izvršnega odbora BZS
2. Prekinitev pogodbe z Salis Victor Aleš Škoberne s. p.
3. Kadrovska zadeva – sekretar BZS
4. Sodelovanje z odvetniško družbo
5. Marketing, promocija, nova grafična podoba zveze
6. Promocijski dogodek OKS v Ljubljani
7. Predloga Komisije za mladino
8. Licenca za sodnike
9. Plačilo kotizacije BK Il. Bistrica za udeležbo v evropskem pokalu C2
10. Predlog Tekmovalne Komisije glede prestavljanja tekem
11. Kontrola sojenja
12. Problematika Sodniške Komisije
13. Pregled dolžnikov do BZS na dan 18.9.2019
14. Razno :
- zamenjava predstavnika reprezentantov

Ad. 1. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Izvršnega odbora BZS
SKLEP: IO potrjuje zapisnik 1. redne seje ter 1. in 2. korespondenčne seje

Ad. 2. Prekinitev pogodbe z Salis Victor Aleš Škoberne s. p.
SKLEP: IO potrjuje sporazumno prekinitev sodelovanja s Salis Victor Aleš Škoberne s.p.
Ad. 3. Kadrovska zadeva – sekretar BZS
SKLEP: IO pooblašča predsednika zveze za ureditev kadrovske zadeve v zvezi s sekretarjem
Ad.4. Sodelovanje z odvetniško družbo
SKLEP: IO pooblašča predsednika zveze za podpis pogodbe o pavšalnem sodelovanju z
odvetniško pisarno Grilj, Strmole in Štefančič iz Ljubljane

Ad.5. Marketing, promocija, nova grafična podoba zveze
SKLEP:
a) IO imenuje začasno komisijo za Marketing, promocijo in stike z javnostmi v sestavi Tedy
Grbec, Boštjan Hegler in Ervin Ozbič, ki jo vodi Tedy Grbec.
b) IO potrjuje izdelavo nove grafične podobe zveze skladno s programom novega vodstva.

Ad.6. Promocijski dogodek OKS v Ljubljani
SKLEP: IO potrjuje finančno in organizacijsko izvedbo promocijskega dogodka pod okriljem
OKS v Ljubljani in nabavo vseh potrebnih rekvizitov ter montažnega balinišča za izvedbo
promocijskih dogodkov v bodoče. Izvedbo promocijskega dogodka izvede Komisija za
marketing, promocijo in stike z javnostmi.

Ad.7. Predloga Komisije za mladino
SKLEP: IO potrjuje predloge Komisije za mladino in Komisije za žensko balinanje (glej
priloge)

Ad.8. Licenca za sodnike
SKLEP: Sodniki, ki bodo sodili tekme Super ligaškega tekmovanja, morajo pred
tekmovanjem še enkrat obnoviti znanje na seminarju, ki ga pripravi Sodniška Komisija.
Sprejme se tudi dopolnitev 14. člena Pravil o licenciranju.
Stroški vodenja licence za strokovne delavce so sestavljeni iz:
-potnih stroškov
-dnevnice članov seminarja, ki jo določi IO BZS v višini , ki za člane vodenja seminarja
oziroma licenciranja ne more biti nižja od nadomestila za sojenje tekem v super ligi.
Ad.9. Plačilo kotizacije BK Il. Bistrica za udeležbo v evropskem pokalu C2
SKLEP: IO potrjuje plačilo kotizacije BK Ilirska Bistrica za udeležbo v Evropskem pokalu C2
in končno zmago v višini 500 EUR

Ad.10. Predlog Tekmovalne Komisije glede prestavljanja tekem
SKLEP: IO potrjuje predlog tekmovalne komisije (glej prilogo)

Ad.11. Kontrola sojenja
SKLEP: IO potrjuje plačilo stroškov s strani BZS za kontrolo sojenja v državnih ligah v višini
takse glavnega sodnika v super ligi. Sistem kontrole sojenja v celoti vodi in ureja Sodniška
komisija.

ZA sklep je glasovalo 11 članov, PROTI pa trije (3) člani IO.
Ad.12. Problematika Sodniške Komisije
SKLEP:
a) IO sprejme dodatno plačilo stroška sojenja dogodkov na mednarodnih tekmovanjih izven
Slovenije v višini sodniške takse glavnega sodnika v super ligi. Do prejema takse so upravičeni
mednarodni sodniki in delegati.

b) IO sprejme odstop Elvisa Drožine kot člana Sodniške Komisije, za novega pa potrjuje
Jurija Štancerja.
ZA sklepe je glasovalo 12 članov, PROTI pa 2 člana IO.
Ad.13. Pregled dolžnikov do BZS na dan 18.9.2019
SKLEP: Klubom dolžnikom do BZS se pošlje dopis, da v roku 15 dni poravnajo svoje
obveznosti. V nasprotnem primeru se klube neplačnike preda v obravnavo Disciplinski
Komisiji.

Ad.14. Razno :
- zamenjava predstavnika reprezentantov
SKLEP : IO potrjuje Jureta Kozjeka kot zamenjavo predstavnika reprezentantov v IO.
Predstavnik reprezentantov se udeleži sej IO na podlagi predhodnega vabila predsednika in
nima glasovalne pravice.

Seja je bila končana ob 21.00 h

Zapisal: Daniel Rožman
Primož Marinko
predsednik BZS

