BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Ljubljana, Tržaška 2

15.05.2014

ZAPISNIK
65. redne skupščine Balinarske zveze Slovenije, ki je bila 14.05.2014, s pričetkom
ob 17.00 uri v sejni sobi, na sedežu Balinarske zveze Slovenije, na Tržaški 2, v
Ljubljani.
Prisotni delegati:
OBZ GORENJSKA – Hervol Brane, Miloš Nikolič, Srečko Lapanja
OBZ LJUBLJANA – Franc Rahne, Zoran Petojevič, Keber Silva, Jože Vrbanec
OBZ MARIBOR – Slavica Repolusk, Maks Ferš
OBZ NOTRANJSKA – Jelka Lorenčič Kožman, Sedej Branko
OBZ POSTOJNA – Jenko Dušan, Morelj Franc
OBZ ŠALEŠKA – Voglar Željko
OBZ NOVA GORICA – Marjan Ferfolja, Žvokelj Franjo, Davorin Arčon
Prisotni člani IO BZS: Štupica Miran, Sandi Kofol, Dare Borčnik, Marija Borčnik
Ostali prisotni: Kosar Anton, Škoberne Aleš, Fajdiga Zdenko, Daniel Rožman, Pavel
Švara, Milan Bozovičar
Skupščino je odprl predsednik BZS Sandi Kofol, ki je predlagal naslednji

DNEVNI RED
1. Otvoritev Skupščine
2. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, dveh overovateljev zapisnika in
verifikacijske komisije
3. Poročila o delu predsednika BZS, Tekmovalne Komisije, Sodniške Komisije,
Strokovnega Sveta, Komisije za delo z mladimi, Komisije za žensko balinanje,
Disciplinskega sodnika, Disciplinske Komisije I, Disciplinske Komisije II ter
selektorjev reprezentanc
4. Razprava in potrditev poročil
5. Obravnava in sprejem predlogov Komisije za mladino
6. Obravnava in potrditev zaključnega računa za leto 2013
7. Poročilo nadzornega odbora
8. Razno :
- prestopi domačih igralcev
- gradivo za skupščino
- informacija EP 2014 v Kopru

Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet.

Ad 1, 2 Otvoritev skupščine in izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, volilno
– verifikacijske komisije in overovateljev zapisnika
Na predlog predsednika so bili soglasno izvoljeni:
- za delovno predsedstvo: Sandi Kofol – predsednik ter Marjan Ferfolja in Srečko
Lapanja - člana
- za zapisnikarja: Rožman Daniel
- za overovatelja zapisnika : Silva Keber in Rahne Franc
- volilno – verifikacijska komisija : Nikolič Miloš – predsednik ter Davorin Arčon in
Jelka Lorenčič Kožman - člana
Po ugotovitvi predsednika, da je na skupščini prisotnih 17 delegatov, je skupščina
nadaljevala z delom.

Ad 3 Poročila o delu predsednika BZS, Tekmovalne Komisije, Sodniške Komisije,
Strokovnega Sveta, Komisije za delo z mladimi, Komisije za žensko balinanje,
Disciplinskega sodnika, Disciplinske Komisije I, Disciplinske Komisije II ter selektorjev
reprezentanc
Predsedniki komisij ter selektorji reprezentanc so podali svoja poročila.
V razpravi na poročila so sodelovali; Sandi Kofol, Srečko Lapanja, Štupica Miran,
Marija Borčnik, Anton Kosar, Pavel Švara, Marjan Ferfolja, Dare Borčnik, Miloš
Nikolič, Aleš Škoberne in Dušan Jenko
Ad 4 Razprava in potrditev poročil
Največ poudarka v razpravah je potekalo glede samih tekmovanj in licenciranja
sodnikov in vodij ekip.
Po razpravi o poročilih predsednika BZS, predsednikov komisij in selektorjev
reprezentanc so bili sprejeti naslednji sklepi :
SKLEP : Skupščina BZS zadolži Izvršni Odbor, da na naslednji seji sestavi
komisijo, ki bo natančno preučila tekmovalne sisteme, morebitne predloge za
spremembe pa podala na skupščini v letu 2015.
Sklep je bil sprejet soglasno.
SKLEP : Licenciranje za sodnike in vodje ekip se izvede istočasno pred
pričetkom tekmovalne sezone v državnih ligaških tekmovanjih. Za licenco
sodnikov je odgovorna Sodniška Komisija, za vodje ekip pa Strokovni Svet.
Sklep je bil sprejet soglasno.
SKLEP : Sprejmejo se poročila o delu BZS v letu 2013.
Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad 5 Obravnava in sprejem predlogov Komisije za mladino
Izvršni Odbor je na svoji redni seji dne 25. marca 2014 sprejel sklep, v katerem
predlaga Skupščini BZS v sprejem naslednje predloge Komisije za mladino :
1. Poimenovanje mednarodnih oznak starostnih skupin
- Dečki in deklice
- Mladinci in mladinke

U-14
U-18

2. Spodnjo mejo deklic in dečkov se s sedanjih 9 let premakne na 8 let.
SKLEP : Skupščina BZS sprejme predloge Komisije za mladino.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad 6 Obravnava in potrditev zaključnega računa za leto 2013
Poročilo o zaključnem računu za leto 2013 je podal sekretar zveze Daniel Rožman.
Iz izkaza poslovnega izida je razvidno, da so prihodki zveze v letu 2013 znašali
268.852 EUR, odhodki pa 269.955 EUR. Presežek odhodkov nad prihodki znaša
1.103 EUR.
SKLEP: Skupščina potrjuje zaključni račun za leto 2013.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad 7 Poročilo nadzornega odbora
Poročilo nadzornega odbora je podala predsednica NO Silva Keber.
Nadzorni odbor v sestavi; Silva Keber – predsednica, Ivo Pavlič in Herman Zakrajšek
- člana, je 08.05.2014, pri pregledu finančnega poslovanja za leto 2013 pregledal
naslednje dokumente :
- Finančni načrt BZS za leto 2013
- Pojasnila k računovodskim izkazom za leto 2013
- Bruto bilanca – kartica stroškovnih mest
- Poslovni izid
- Podatke iz bilance stanja
- Odprte postavke dobaviteljev in kupcev

Nadzorni Odbor je ugotovil :
dejansko stanje bilanc za leto 2013 bistveno ne odstopa od finačnega načrta, opaziti
pa je, da je na prihodkovni strani realizacija uspešna, saj smo v letu 2013 prejeli
268.885 eur, na odhodkovni strani je razviden znesek 269.955 eur.

Presežek odhodkov nad prihodki je 1.103 eur, vendar znesek negativnega
poslovanja predstavlja odpis vrednosti osnovnih sredstev (amortizacija) v znesku
4.510 eur, tako je BZS v letu 2013 poslovala pozitivno in je presežek 3.400 eur.
Na dan 31.12.2013 izkazuje BZS stanje denarnih sredstev na transakcijskem računu,
v višini 57.049 eur.
Pri pregledu odprtih postavk, ki znašajo 11.567 eur, je nadzorni odbor ugotovil, da so
to v večini dolgovi članarin in sodniških stroškov posameznih društev, zato se od
vodstva BZS pričakuje, da v najkrajšem možnem času poskuša te dolgove izterjati.
Nadzorni odbor od vodstva BZS pričakuje, da bo delovanje zveze še vnaprej
gospodarno, učinkovito, pregledno in transparentno.
Nadzorni odbor je tekoče spremljal delo Izvršnega odbora BZS. Pri delu organov
zveze ni odkril nepravilnosti.
Na osnovi gornjih ugotovitev, nadzorni odbor predlaga skupščini BZS, da se delo
zveze, poročila in zaključni račun za leto 2013 potrdijo.

Ad 8 Razno :
- prestopi domačih igralcev
Delegat OBZ Postojna g. Dušan Jenko je izrazil pomisleke glede registracije igralcev,
ki se vrnejo iz tujine in se registrirajo za domači klub npr. za 2 meseca, potem pa se
vrnejo v tujino. Izrazil je željo, da bi bilo to tudi mogoče za domače igralce, ki
prenehajo s Super ligo.
SKLEP : Skupščina BZS zadolži Izvršni Odbor, da na svoji naslednji seji
sprejme stališče do tega vprašanja.
- gradivo za skupščino
Predsednik Strokovnega Sveta g. Dare Borčnik je izrazil željo, da bi v prihodnje tudi
predsedniki komisij in disciplinski sodnik prejeli vso gradivo za sejo skupščine, na
kateri bi lahko tudi intenzivnejše sodelovali.
SKLEP : Gradiva za skupščino BZS se za naslednje skupščine pošlje tudi
predsednikom vseh komisij in disciplinskemu sodniku po elektronski pošti.
- informacija EP 2014 v Kopru
Predsednik Organizacijskega Odbora g. Srečko Lapanja je prisotne seznanil s
potekom priprav na domače evropsko prvenstvo v Kopru
Seja skupščine je bila končana ob 18.30 uri.

Zapisnikar

Overovatelja zapisnika

Predsednik BZS

Daniel Rožman

Silva Keber / Rahne Franc

Sandi Kofol

