BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Ljubljana, Tržaška 2
Datum: 02.11.2016

ZAPISNIK
3. seje Izvršnega odbora Balinarske zveze Slovenije, ki je bila v sredo, 26. oktobra 2016
ob 17.00 uri, v sejni sobi na Tržaški 2 v Ljubljani.
PRISOTNI ČLANI : Sandi Kofol, Srečko Lapanja, Miloš Nikolič, Damjan Rupnik, Herman
Zakrajšek, Tadej Košmrlj, Marjan Ferfolja, Stane Žavbi ml., Borčnik Mija, Marinko Primož,
Maks Ferš
ODSOTNI ČLANI : Branko Šefran, Voglar Željko
VABLJENI – PRISOTNI : Daniel Rožman
VABLJEN – ODSOTEN : Davor Janžič, Pavlič Ivo
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje Izvršnega odbora BZS
2. Določitev višine članarine v letu 2017
3. Finančni načrt BZS za leto 2017
4. Letni program BZS za leto 2017
5. Pregled zapisnika Komisije za Mladino
6. LIBL liga – dopis
7. Dopis BŠD Rogaška Slatina
8. Pregled zapisnika Komisije za žensko balinanje
9. Pregled predloga o delovanju regijskih centrov – posreduje Strokovni svet
10. Razno :
- internetni prenosi Hegy TV
- terminska določitev mini prestopnega roka
- 5. Rebčev Memorial – sistem tekmovanja
- dopis BK Postojna
- Slavnostna Skupščina ob 65. letnici delovanja BZS
- povrnitev stroškov telefona predsednikoma Tekmovalne in Sodniške Komisije
- primopredaja Sodniška Komisija
- pregled odprtih postavk društev do BZS
- razpis selektorji
- izobraževanje – dopis Fakultete za Šport
- predlogi Strokovni Sodelavci

Ad. 1. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje Izvršnega odbora BZS
SKLEP: Izvršni Odbor BZS potrjuje zapisnik 2. seje Izvršnega Odbora BZS.

Ad. 2. Določitev višine članarine v letu 2017
SKLEP : Izvršni Odbor Skupščini BZS predlaga višine članarine za leto 2017
V letu 2017 se predlaga članarina
-za klube državnih lig
-za klube 1. in 2 OBZ
-za sekcije in klube III lige OBZ
-za ženske sekcije
-prva registracija

V letu 2016 je članarina znašala
170 EUR
170 EUR
170 EUR
170 EUR
105 EUR
105 EUR
65 EUR
65 EUR
80 EUR
80 EUR

Dodatna članarina za državne ligaše ( kotizacija ) za sezono 2017/2018
V letu 2017 se predlaga kotizacija
-Super liga:
485 EUR
-I.liga:
370 EUR
-II.liga
250 EUR

V letu 2016 je kotizacija znašala
485 EUR
370 EUR
250 EUR

Plačilo članarine do BZS, posamezne OBZ za vse klube v svoji območni zvezi najkasneje do
15.2.2017.
Dodatno članarino / kotizacijo / državni ligaši poravnajo za tekmovalno sezono 2016/2017
najkasneje do 30.7.2017.
OPOMBA: V primerjavi z višino članarine v letu 2016, se predlaga, da članarina za leto 2017
ostane v isti višini kot v lanskem letu.
Dodatna članarina ( kotizacija ) za državne ligaše v tekmovalni sezoni 2017/2018, v
primerjavi s tekmovalno sezono 2016/2017 , ostane nespremenjena.
Višino članarine in dodatne članarine za leto 2017, sprejme skupščina BZS do konca leta
2016.
Višina točke pri prestopu igralca iz kluba v klub v letu 2017
Višina točke pri prestopu igralca iz kluba v kluba v klub, naj bi znašala v letu 2017, 58,00
EUR , kar pomeni, da je enaka kot v letu 2016.
Ad. 3. Finančni načrt BZS za leto 2017
SKLEP: Izvršni Odbor BZS potrjuje Finančni načrt BZS za leto 2017
Ad. 4. Letni program BZS za leto 2017
SKLEP: Izvršni Odbor BZS potrjuje Letni program BZS za leto 2017

Ad. 5. Pregled zapisnika Komisije za Mladino
SKLEP: Izvršni Odbor BZS potrjuje ponovni razpis za štafetno zbijanje U14 in U18 dne
17.12.2016, s krajem tekmovanja v Postojni.
Ostali predlogi so poslani v presojo Strokovnemu Svetu BZS.
Ad. 6. LIBL liga – dopis
SKLEP: Izvršni Odbor BZS zadolži predsednika BZS Sandija Kofola, da vzpostavi stik
z vsemi štirimi sodelujočimi državami v tem tekmovanju, ter se dogovori o poteku,
objavi, vodenju in podrobnostih tekmovanja.
Ad. 7. Dopis BŠD Rogaška Slatina
IO je obravnaval dopis predsednika Jožeta Verka :
Po daljšem premisleku sem se odločil, da podam predlog za državna prvenstva. Moti me
sklep, ki je bil sprejet glede prijav za natančno, hitrostno in štafetno izbijanje za člane.
Mnenja sem, da takšna odločitev ni dobra za balinanje. Zato predlagam, da se spremeni sklep.
Državna prvenstva za člane v natančnem, hitrostnem in štafetnem izbijanju se morajo
udeležiti najmanj eden tekmovalec iz posamezne OB zveze, ostali pa se lahko prijavijo. Tako
nebi bilo vprašanje organizacije in se ne bi čakalo do konca.
Zelo sem tudi žalosten glede bojkota šola za balinanje določenih klubov. Saj je bilo v to delo
vloženega preveč truda. Ni dobro, da se klubi zapirajo v svoje ograje.
SKLEP: Izvršni Odbor BZS se ne strinja s tem predlogom, problematiko obravnava
Strokovni Svet BZS.
Ad. 8. Pregled zapisnika Komisije za žensko balinanje
Izvršni Odbor se seznani z zapisnikom komisije, ki predlaga, da bi se ženski Masters prenašal
v živo prek Hegy TV, komisija pa je podala tudi informacijo o ustanovitvi 2. državne lige za
članice, na odziv klubov pa še čakajo.
Ad. 9. Pregled predloga o delovanju regijskih centrov – posreduje Strokovni svet
SKLEP: Izvršni Odbor BZS predlaga Skupščini BZS razrešitev predsednika
Strokovnega Sveta g. Branka Šefrana, ter poziva Območne Balinarske Zveze, da
posredujejo imena za novega predsednika do 15.11.2016. Redna letna Skupščina bo v
soboto, 10.12.2016 ob 10.30 h v M hotelu v Ljubljani.
Ad. 10. Razno :
- internetni prenosi Hegy TV
SKLEP: Izvršni Odbor BZS potrjuje prenose Super lige v sezoni 2016/2017 ter final
four lige, potrjuje pa tudi prenos ženskega Mastersa, če bo možno.

- terminska določitev mini prestopnega roka
SKLEP: Mini prestopni rok bo potekal od 2. – 9. januarja 2017.
- 5. Rebčev Memorial – sistem tekmovanja
SKLEP : 5. Memorial Jožeta Rebca bo potekal v soboto, 10.12.2016, 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 ženska članska reprezentanca). Za ekipo članic
je zadolžena Marija Borčnik, tekme članic potekajo na krajšem igrišču. 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 prejme prehodni pokal.
- dopis BK Postojna
SKLEP: Izvršni Odbor BZS načeloma podpira idejo BK Postojna pri organizaciji
Svetovnega prvenstva za mladince in mlajše člane v letu 2018.
Predlagatelj skliče sestanek z BZS, prioriteta je pregled stroškov za prvenstvo.
- Slavnostna Skupščina ob 65. letnici delovanja BZS
SKLEP: Predsednik BZS Sandi Kofol predlaga za dobitnico priznanja ga. Silvo Keber,
dolgoletno predsednico Nadzornega Odbora BZS.
Namesto značk bodo priznanja v obliki plaket.
Sestavi se tudi komisija za pregled kandidatov za priznanja : Srečko Lapanja, Miloš
Nikolič in Dušan Butinar.
Slavnostna Skupščina bo v soboto, 10.12.2016 ob 11 h v M hotelu v Ljubljani.
- povrnitev stroškov telefona predsednikoma Tekmovalne in Sodniške Komisije
SKLEP: Predsednikoma Tekmovalne in Sodniške Komisije se povrne stroške telefona v
vrednosti 300 eur.
- primopredaja Sodniška Komisija
Predsednik Sodniške Komisije g. Miloš Nikolič je izpostavil dejstvo, da ni bila izvedena
primopredaja pri izvolitvi novega predsednika na Skupščini 2016 in da se trenutno ne ve, kje
in kdo je zadolžen za sodniško opremo, zapisnike ipd. Zato se sprejme
SKLEP : Sodniška komisija ponovno organizira nakup vse opreme pri svojih
dobaviteljih.
Sodniška Komisija tudi predlaga Skupščini BZS zamrznitev 30. člena Pravilnika o
Sodniški Organizaciji, ki govori o max starosti 65 let. Sklep bi veljal do preklica.
- pregled odprtih postavk društev in OBZ-jev do BZS
SKLEP : Izvršni Odbor zahteva, da se dolžniki, ki ne reagirajo na opomine in opozorila
obravnavajo po Disciplinskem Pravilniku BZS.
- razpis selektorji
Selektorjem vseh reprezentančnih selekcij konec decembra 2016 poteče mandat, zato se
v začetku januarja 2017 izda nov razpis za selektorje. Vloge bo obravnavala komisija v
sestavi : Sandi Kofol, Marija Borčnik, Marjan Ferfolja in Primož Marinko.
- izobraževanje – dopis Fakultete za Šport
SKLEP : Izvršni Odbor naproša g. Ivana Breznika, da poda svoj komentar glede dopisa,
prejetega s strani g. Martina Tuša.

- predlogi Strokovni Sodelavci
S strani g. Kozjek Jureta in g. Borčnik Aleša so prišli predlogi o medsebojnem sodelovanju,
IO BZS pa sprejme
SKLEP : Izvršni Odbor ne podpira letnega sodelovanja z imenovanima, možen pa je
dogovor za posamezne projekte.
Seja je bila končana ob 19.30 h
Zapisal: Daniel Rožman
Sandi Kofol
predsednik

