BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Ljubljana, Trţaška 2
Datum: 17.03.2017

ZAPISNIK
6. seje Izvršnega odbora Balinarske zveze Slovenije, ki je bila v ponedeljek, 13. marca
2017 ob 17.00 uri, v sejni sobi na Tržaški 2 v Ljubljani.
PRISOTNI ČLANI : Sandi Kofol, Srečko Lapanja, Miloš Nikolič, Damjan Rupnik, Herman
Zakrajšek, Marjan Ferfolja, Stane Ţavbi ml., Borčnik Mija, Maks Ferš, Tadej Košmrlj
OPRAVIČENO ODSOTNI ČLANI : Marinko Primoţ, Branko Šefran, Voglar Ţeljko,
VABLJENI – PRISOTNI : Daniel Roţman
VABLJEN – ODSOTEN : Davor Janţič, Pavlič Ivo

DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje Izvršnega odbora BZS
2. Predlogi Komisije za Mladino
3. Razno :
- pregled koledarja DP in koledarja po dnevih za leto 2017
- participacija BZS klubom, udeleţencem v evropskih pokalih
- določitev datuma redne letne Skupščine BZS
- razpis mednarodni turnir U15
- dopis Branko Šefran
- predlogi OBZ Postojna
- BŠK Dragomer
- sodelovanje Lyoness
Ad. 1. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje Izvršnega odbora BZS
SKLEP: Izvršni Odbor BZS potrjuje zapisnik 5. seje Izvršnega Odbora BZS, z
dopolnilom : doda se vse sklepe Komisije za žensko balinanje :
SKLEP: Komisija za ţensko balinaje je mnenja, da Branko Šefran ne more opravljati funkcije
predsednika SS.
SKLEP: Člani komisije se ne strinjamo s predlogom SS, da se uvede za drţavna prvenstva
participacija. Za članice naj ostanejo vsa prvenstva odprtega značaja.
SKLEP: Ne strinjamo se, da organizacijo tekmovanj drţavnih prvenstev za članice prevzame
TK. Vsekakor pa ţelimo sodelovati s TK tako, kot smo to delali ţe sedaj.
SKLEP: Komisija je mnenja, da se začetek tekmovanja ne prestavi v maj. Na strani BZS naj
bo samo en veljaven koledar.

SKLEP: Člani komisije podpiramo kandidaturo za selektorja Miha Sodca.

Ad. 2. Predlogi Komisije za Mladino
Predsednik Komisije za Mladino je predstavil dva predloga :
1. predlog :
Na drţavnih tekmovanjih v štafetnem zbijanju in v igri dvojic se dovoli nastop dvema
igralcema iz iste območne zveze, v kolikor klub nima registriranih dveh igralcev v kategoriji
U14 in U18.
2. predlog :
V letu 2017 se v kategoriji U23 izpelje Masters.
SKLEP : Izvršni Odbor ne potrjuje predlogov, predlaga pa Komisiji, da tekmovanji
izpelje v neuradni obliki.

Ad. 3. Razno :
- pregled koledarja DP in koledarja po dnevih za leto 2017
SKLEP: Izvršni Odbor potrjuje koledar DP in koledar po dnevih za leto 2017 s
predlaganimi in usklajenimi spremembami OBZ Postojna.
V primeru domačega nastopa ekipe v evropskem pokalu, se vse sobotne tekme
prestavijo na nedeljo, razen članic, ki igrajo v soboto dopoldne.
- participacija BZS klubom, udeleţencem 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.
Drugo uvrščeni ženski ekipi se v primeru nastopa v evropskem pokalu povrnejo realni
stroški nastopa v tem tekmovanju.
- določitev datuma redne letne Skupščine BZS
SKLEP : datum redne letne Skupščine BZS je sreda, 17. maj 2017 ob 17 h v Ljubljani.
- razpis mednarodni turnir U15
SKLEP : Balinarska zveza Slovenije izda razpis za organizacijo mednarodnega turnirja
U 15 v Sloveniji, zaključek razpisa bo 10. aprila 2017
- dopis Branko Šefran
Izvršni Odbor se seznani z odstopom in dopisom g. Branka Šefrana.
SKLEP: Izvršni Odbor BZS poziva Območne Balinarske Zveze, da posredujejo
evidentirane kandidate za novega predsednika Strokovnega Sveta do 07.04.2017.
- predlogi OBZ Postojna
SKLEP : Izvršni Odbor potrjuje vse predloge OBZ Postojna, predlogi so usklajeni in
bodo objavljeni v koledarju 2017.

- BŠK Dragomer
Predsednik BŠK Dragomer in predsednik BZS se sestaneta glede zapadlih obveznosti in
registracije Klemna Podgorška.
- sodelovanje Lyoness
SKLEP : Na vse klube, člane BZS, se pošlje predstavitveni dopis podjetja Lyoness.

Seja je bila končana ob 19.00 h

Zapisal: Daniel Roţman
Sandi Kofol
predsednik

