BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Ljubljana, Tržaška 2

14.04.2016

ZAPISNIK
67. redne in volilne skupščine Balinarske zveze Slovenije, ki je bila 13.04.2016, s
pričetkom ob 17.00. uri v sejni sobi, na sedežu Balinarske zveze Slovenije, na
Tržaški 2, v Ljubljani.
Prisotni delegati:
OBZ DOLENJSKA – Košmrlj Tadej
OBZ GORENJSKA – Srečko Lapanja, Miloš Nikolič
OBZ LJUBLJANA – Keber Silva, Keber Dušan, Zdravko Šubert, Žavbi Stane ml.
OBZ MARIBOR – Zelenič Branko
OBZ NOTRANJSKA – Sedej Branko, Miklavčič Franc
OBZ NOVA GORICA – Petrič Ivo, Marjan Ferfolja, Petrič Jožko
OBZ POSTOJNA – Jenko Dušan, Herman Zakrajšek
OBZ SEŽANA – Aleš Žerjal, Damjan Rupnik
OBZ SLOVENSKA ISTRA – Marinko Primož, Pavlič Ivan
OBZ ŠALEŠKA
Prisotni člani IO BZS: Božidar Borčnik, Maks Ferš, Sandi Kofol, Marija Borčnik
Ostali prisotni: Škoberne Aleš, Fajdiga Zdenko, Daniel Rožman, Jure Rijavec in
Zdravko Taškar
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
verifikacijsko – volilne 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 potrditev zaključnega računa za leto 2015
6. Poročilo nadzornega odbora
7. Razrešnica dosedanjih organov BZS
8. Program kandidata za predsednika BZS – Sandi Kofol
9. Volitve novih organov BZS
10. Predlog plačevanja sodniških stroškov Super liga
11. Dopolnitev 24. člena Statuta BZS
12. Razno :
- Dopolnilo 15. člena Pravilnika o tekmovanjih
- Koledar tekmovanj

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 : Pavlič Ivan – predsednik ter Marjan Ferfolja in Srečko
Lapanja - člana
- za zapisnikarja : Rožman Daniel
- za overovatelja zapisnika : Silva Keber in Stane Žavbi ml.
- volilno – verifikacijska komisija : Marinko Primož – predsednik ter Zelenič Branko in
Miloš Nikolič - člana
Po ugotovitvi verifikacijske komisije, da je na skupščini prisotnih 19 od 20 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
Herman Zakrajšek je opozoril na nekaj napak, ki so nastale pri pripravi poročil, hkrati
pa dodal, da bo v prihodnosti potrebno več časa posvetiti domačim ligaškim
tekmovanjem.
Ad 4 Razprava in potrditev poročil
Po razpravi o poročilih predsednika BZS, predsednikov komisij in selektorjev
reprezentanc sta bila sprejeta naslednja sklepa :
SKLEP : Sprejmejo se poročila o delu BZS v letu 2015
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad 5 Obravnava in potrditev zaključnega računa za leto 2015
Iz izkaza poslovnega izida je razvidno, da so prihodki zveze v letu 2015 znašali
209.892 EUR, odhodki pa 204.774 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki znaša
5.145 EUR.
SKLEP: Potrdi se poslovno poročilo in bilanca stanja za leto 2015
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad 6 Poročilo nadzornega odbora
Poročilo nadzornega odbora je podala predsednica NO Silva Keber.
Nadzorni Odbor je ugotovil :

-

dejansko stanje bilanc za leto 2015 je na prihodkovni strani realizacija
uspešna, saj smo v letu 2015 prejeli 209.892 eur.
na odhodkovni strani je razviden znesek 204.774 eur.

Presežek prihodkov nad odhodki je 5.145 eur.
Na dan 31.12.2015 izkazuje BZS stanje denarnih sredstev na transakcijskem računu,
v višini 56.616 eur.
Pri pregledu odprtih postavk, ki znašajo 14.357 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.
Člani NO BZS so se tudi odločili, da delegate seznanijo z izstopajočimi dolžniki.
Člani NO BZS smo bili seznanjeni z nekaterimi aktualnimi problemi glede registracij
in tekmovanj. Na podlagi tega ponovno opozarjamo, da je nujno potrebno obnoviti
vse pravilnike in pravila, ki so aktualna pri operativi zveze in sicer tako, da bodo
vsebinsko kratka, pregledna in medsebojno usklajena.
V kolikor Statut BZS tega ne dovoljuje, se uskladi tudi Statut. Predlagamo, da se za
ureditev tega področja sklene pogodbo z zunanjim sodelavcem.
NO BZS pri pregledu dokumentacije ugotavlja, da se sredstva odvajajo tudi za
organizacijo regijskega centra, zato je potrebno ponovno oblikovati stališča za
ustrezno delovanje in namen ter nosilce regijskega centra.
Nadzorni odbor od vodstva BZS pričakuje, da bo delovanje zveze še vnaprej
gospodarno, učinkovito in pregledno.
Glede na predvidene nižje prihodke v letu 2016 predlagamo, da se stroški še bolj
racionalizirajo na tistih področjih, kjer je to pač mogoče.
Na osnovi gornjih ugotovitev, nadzorni odbor predlaga skupščini BZS, da se delo
zveze, poročila in zaključni račun za leto 2015 potrdijo.
Na podlagi poročila NO BZS, je skupščina sprejela naslednja sklepa :
SKLEP: Skupščina BZS zadolži Izvršni Odbor BZS, da na prvi seji v novi
sestavi natančno opredeli, kako ravnati v primeru neplačevanja obveznosti
posameznih društev.
SKLEP: Skupščina BZS zadolži Izvršni Odbor BZS, da na prvi seji v novi
sestavi tudi natančno določi stališča za ustrezno delovanje in namen ter
nosilce Regijskega Centra.
Sklepa sta bila sprejeta soglasno.
Ad 7 Razrešnica dosedanjih organov BZS
Predsednica Nadzornega Odbora BZS Silva Keber je podala predlog za razrešitev
dosedanjih organov BZS

SKLEP: Potrdi se razrešitev dosedanjih organov BZS
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad 8 Program kandidata za predsednika BZS – Sandi Kofol
Kandidat za predsednika BZS Sandi Kofol je predstavil smernice razvoja BZS v
mandatnem obdobju 2016 – 2020. Med najpomembnejše zadolžitve v času svojega
predsedovanja je izpostavil :
- dvig razpoznavnosti balinarskega športa v Sloveniji
- delovanje reprezentanc
- delo z mladimi
- marketing
- mednarodna tekmovanja v Sloveniji
- timsko delo
Ad 9 Volitve novih organov BZS
Izvršni Odbor Skupščini BZS predlaga naslednje kandidate za predsednika in
predsednike organov :
Predsednik BZS : Sandi Kofol
Izvršni Odbor : Tadej Košmrlj, Miloš Nikolič, Stane Žavbi, Maks Ferš, Branko
Šefran, Marjan Ferfolja, Herman Zakrajšek, Damjan Rupnik, Primož Marinko in
Voglar Željko
Nadzorni Odbor : Ivan Pavlič – predsednik, Zdravko Šubert in Branko Sedej – člana
Disciplinska Komisija I : Truden Zdenko – predsednik
Disciplinska Komisija II : Toni Trobec – predsednik
Strokovni Svet : Branko Šefran – predsednik
Tekmovalna Komisija : Srečko Lapanja – predsednik
Sodniška Komisija : Miloš Nikolič – predsednik
Komisija za Mladino : Damjan Rupnik – predsednik
Komisija za žensko balinanje : Marija Borčnik – predsednica
Disciplinski tožilec – Gregor Moličnik
Disciplinski sodnik – predsednika Tekmovalne in Sodniške Komisije
SKLEP: Potrdijo se kandidati za predsednika BZS in kandidati za predsednike
komisij pri BZS

Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad 10 Predlog plačevanja sodniških stroškov Super liga
SKLEP : Skupščina BZS potrdi, da se sodniški stroški posamezne domače
tekme v Super ligi povišajo iz 180 eur na 200 eur.
Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad 11 Dopolnitev 24. člena Statuta BZS

V/2 PREDSEDNIK ZVEZE
24. člen
Predsednik zveze predstavlja in zastopa zvezo pri sodelovanju z drugimi
organizacijami in v pravnem prometu, je odredbodajalec za realizacijo plana
prihodkov in odhodkov zveze.
Predsednik zveze je istočasno predsednik Izvršnega odbora in poleg reprezentativne
in zastopniške funkcije zagotavlja izvrševanje vseh sklepov Izvršnega odbora.
Predsednik se izvoli na zasedanju skupščine za dobo 4 let, lahko je izvoljen večkrat
zapored, predsednik je izvoljen, če zanj na skupščini glasuje več kot polovica
prisotnih delegatov.
Predsednik je za svoje delo odgovoren skupščini zveze in izvršnemu odboru v skladu
s statutom in pravnim redom RS. V odsotnosti predsednika vodi poslovanje zveze
njegov namestnik, ki ga imenuje predsednik izmed članov Izvršnega odbora.
Predlog dopolnila (prečrtano besedilo se briše in nadomesti z besedilom) :
Predsednik zveze imenuje svojega namestnika, ki je eden izmed članov
Izvršnega Odbora.
V odsotnosti predsednika ali morebitne trajne zapustitve zveze, je namestnik
pooblaščen, da opravlja vsa dela in zastopa zvezo z vsemi pooblastili
predsednika do naslednjih rednih volitev.
SKLEP : Skupščina BZS potrjuje spremembo in dopolnitev 24. člena Statuta
BZS.
Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad 12 Razno :
- Dopolnilo 15. člena Pravilnika o Tekmovanjih
15. člen
Na državnem ligaškem tekmovanju lahko nastopajo le balinarske organizacije, ki so
registrirane skladno z zakonom o društvih.
Na državnih prvenstvih in pokalnih tekmovanjih za člane lahko nastopajo igralci z
dvojno registracijo samo za matični klub, ki tekmuje v nižji stopnji tekmovanja. Na
državnih prvenstvih za članice, nastopajo igralke za klub, za katerega nastopajo v
državnem ligaškem tekmovanju. Mladinke nastopajo na državnih prvenstvih v
kategoriji članic, deklice pa v kategoriji dečkov, razen na prvenstvih zbijanja, ko
nastopajo v kategoriji članic. Na tekmovanjih morajo igralci in igralke predložiti
veljavne izkaznice o registraciji. V kolikor moštvo dvomi v pravilnost izkaznice o
registraciji za posameznega igralca, oziroma v pravilnost postave nasprotnega
moštva, mora to takoj javiti sodniku.
Predlog dopolnila (prečrtano besedilo se briše in nadomesti z besedilom) :
Na državnih prvenstvih imajo pravico igranja le državljani Slovenije, kar pa ne
velja za državna ligaška tekmovanja, kjer lahko tekmujeta dva igralca, katera
nimata slovensko državljanstvo.
SKLEP : Skupščina BZS potrjuje spremembo in dopolnitev 15. člena Pravilnika
o Tekmovanjih.
Sklep je bil sprejet soglasno.
- Koledar tekmovanj
Dušan Jenko je podal pripombo na izdelavo letnega koledarja BZS, ki se nanaša na
prezgodnjo zaključitev tekmovanj v spomladanskem delu ter zaključek jesenskega
dela, ko so ponekod prisotne precej nizke temperature.
Srečko Lapanja je odgovoril, da je koledar pripravljen v skladu s prakso v preteklih
letih, da je koledar pred potrditvijo vedno poslan na klube, ki lahko podajo svoje
predloge ter da je bila v preteklosti ustanovljena tudi komisija za izdelavo letnega
koledarja, pa od sodelovanja ni bilo nič.
Seja skupščine je bila končana ob 19.00 uri.

Zapisnikar
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