BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Ljubljana, Tržaška 2

24.05.2018

ZAPISNIK
69. redne Skupščine Balinarske zveze Slovenije, ki je bila 23.05.2018, s pričetkom
ob 17.00. uri v sejni sobi, na sedežu Balinarske zveze Slovenije, na Tržaški 2, v
Ljubljani.
Prisotni delegati:
OBZ DOLENJSKA – Miha Lovšin
OBZ GORENJSKA – Srečko Lapanja, Miloš Nikolič
OBZ LJUBLJANA – Keber Silva, Darko Svetlin, Zoran Petojevič, Žavbi Stane
OBZ NOTRANJSKA – Sedej Branko, Miklavčič Franc
OBZ NOVA GORICA – Petrič Ivo, Marjan Ferfolja
OBZ POSTOJNA – Jenko Dušan, Herman Zakrajšek
OBZ SEŽANA – Damjan Rupnik
OBZ SLOVENSKA ISTRA – Marinko Primož, Pavlič Ivan
OBZ ŠALEŠKA – Zoran Rednak
OBZ MARIBOR – Zmago Gomzi
Prisotni člani IO BZS: Sandi Kofol, Marija Borčnik, Tadej Košmrlj
Ostali prisotni: Fajdiga Zdenko, Rok Pirjevec, Daniel Rožman
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 ter
selektorjev reprezentanc
4. Razprava in potrditev poročil
5. Obravnava in potrditev zaključnega računa za leto 2017
6. Poročilo nadzornega odbora
7. Izvolitev novega predsednika Komisije za mladino pri BZS – Rok Pirjevec
8. Sprememba Pravilnika o Sodniški organizaciji
9. Predlog sprememb državnih ligaških tekmovanj
10. Razno :
- BK Agrochem – ne igranje prve tekme evropskega pokala
- izobraževanje strokovnih kadrov

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 Zoran Petojevič
- volilno – verifikacijska komisija : Marinko Primož – predsednik ter Ivo Petrič in Miloš
Nikolič - člana
Po ugotovitvi verifikacijske komisije, da je na skupščini prisotnih 18 od 18 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 ter
selektorjev reprezentanc
Herman Zakrajšek in Dušan Jenko sta opozorila na nekaj napak, ki so nastale pri
pripravi poročil, napake naj se v poročilih odpravijo.
Ad 4 Razprava in potrditev poročil
Po razpravi o poročilih predsednika BZS, predsednikov komisij in selektorjev
reprezentanc je bil sprejet naslednji sklep :
SKLEP : Sprejmejo se poročila o delu BZS v letu 2017
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad 5 Obravnava in potrditev zaključnega računa za leto 2017
Iz izkaza poslovnega izida je razvidno, da so prihodki zveze v letu 2017 znašali
210.725 EUR, odhodki pa 210.176 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki znaša 549
EUR.
SKLEP: Potrdi se poslovno poročilo in bilanca stanja za leto 2017
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad 6 Poročilo nadzornega odbora
Poročilo nadzornega odbora je podal predsednik NO Ivan Pavlič.
Nadzorni Odbor je ugotovil :
-

dejansko stanje bilanc za leto 2017 je na prihodkovni strani realizacija
uspešna, saj smo v letu 2017 prejeli 210.725 eur.
na odhodkovni strani je razviden znesek 210.176 eur.

Presežek prihodkov nad odhodki je 549 eur.
Na dan 31.12.2017 izkazuje BZS stanje denarnih sredstev na transakcijskem računu,
v višini 64.383,24 eur.
Pri pregledu odprtih postavk, ki znašajo 8.753,02 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 neplačnikom izstavi opomine
in 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, ki so vlečejo iz leta 2015. 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.
Ustanovljena je bila posebna komisija, katera naj bi reševala to problematiko, ampak
do sedaj ni nobenih vidnih rezultatov.
NO naproša komisijo, da poda poročilo o delu vezano na zgornji odstavek.
Predlagamo, da se za ureditev tega področja sklene pogodbo z zunanjim
sodelavcem.
Nadzorni odbor od vodstva BZS pričakuje, da bo delovanje zveze še vnaprej
gospodarno, učinkovito in pregledno.
V letu 2017 se je predvidelo nižje prihodke kot v letu 2016, vendar je BZS zaključila
leto z 19 % rastjo prihodkov v primerjavi z letom 2016, istočasno so se tudi odhodki
povečali za 20 %. Prihodki iz leta 2016 pokrivajo odhodke v indeksnem razmerju
1.01. To indeksno razmerje se je v letu 2017 znižalo na 1.00.
Iz vsega zgoraj navedenega sledi, da se stroški niso racionalizirali, kot je bilo to
predlagano s strani NO v letu 2017.
Na osnovi gornjih ugotovitev, nadzorni odbor predlaga skupščini BZS, da se delo
zveze, poročila in zaključni račun za leto 2017 potrdijo.
Dodatek k zapisniku NO
Nadzorni Odbor Balinarske zveze Slovenije Skupščini BZS in računovodstvu podaja
naslednja pojasnila k odprtim postavkam partnerjev :
-

-

BK Krško in BK Benediktu se izda dobropis v vrednosti 170 eur. Obema
kluboma je bilo na podlagi leta 2016 izdana faktura za članarino, vendar se v
letu 2017 niso udejstvovali v tekmovanjih BZS.
BK Mlinar Padna se odpiše dolgove v vrednosti 52,80 eur. Klub nima več
statusa, je izbrisan iz evidence na UE Koper.
Klemnu Podgoršku se odpiše dolg v vrednosti 810 eur.
BK Lucija : na UE Piran se pošlje povpraševanje o statusu kluba. V primeru
statusa kluba ali odgovorne osebe, se proti klubu uvede izvršba.
Vsem klubom, ki ne izpolnjujejo svojih obveznosti pravočasno, se pošlje
opomin pred izvršbo.

SKLEP : Odpišejo se navedene postavke.
Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad 7 Izvolitev novega predsednika Komisije za mladino pri BZS – Rok Pirjevec
SKLEP: Skupščina BZS potrjuje Roka Pirjevca za novega predsednika Komisije
za mladino.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad 8 Sprememba Pravilnika o Sodniški organizaciji
51. člen
Sodniki morajo biti pri sojenju tekem oblečeni skladno s predpisi BZS in MTP, za
sprejem pravilnih sodniških odločitev pa morajo imeti tudi vse potrebne sodniške
pripomočke.
a) Sodniška obleka
Sodniška obleka sestoji iz temno modrega suknjiča ali bele majice, temno sivih
dolgih hlač, črnih čevljev in sodniškega znaka za posamezno kategorijo. Zgornji del
oblačila ima na levi strani napis: Balinarska zveza Slovenije in pod njim sodniški znak
kategorije sodnika BZS.
Zgornji del oblačila (ali majico ali suknjič) nosi sodnik po lastni odločitvi glede na
vremenske razmere.
V primerih, kadar ima sodnik mednarodno kategorijo in sodi območne ali državne
ligaške tekme ali prvenstva, mora biti oblečen v skladu z določili tega člena.
b) Sodniški pripomočki:
-ura - štoperica (za določanje začetka in konca igre, zamud igralcev, odhodov
igralcev in time - outa),
-piščalka za naznanitev začetka in konca igre, povzročenih prekrškov in
ugotovljenih nepravilnosti,
-beli, rumeni in rdeči kartoni za izrekanje disciplinskih kazni,
-merilo (poleg risalke) za merjenje oddaljenosti (šestilo, meter ali kovinski svinčnik s
podaljškom ipd.),
-trikotnik ali drugi pripomoček, opremljen z libelo za ugotavljanje predmeta v igralnem
prostoru ali krogu,
-vrvica za ugotavljanje predmeta v igri ob stranski črti, kadar je ta neravna ali
neenako široka,
-merilo debeline 5 mm, polkrožno usločeno, za merjenje oddaljenosti krogle od balina
(biberon),
-druge pripomočke, ki jih predpiše sodniška komisija BZS.
V poglavju “a – sodniška obleka” naj se doda besedilo: sodniška majica ima na
hrbtni strani napis “sodnik “. Na levem rokavu suknjiča pa je natisnjen še
logotip FIB – a.
SKLEP : Skupščina BZS potrjuje spremembo Pravilnika o Sodniški organizaciji.
Rok za menjavo opreme 1.1.2019.
Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad 9 Predlog sprememb državnih ligaških tekmovanj
Na podlagi 6. člena Poslovnika o delu Izvršnega odbora BZS podaja Strokovni svet
predlog reforme državnih lig. Upoštevajoč mnenja in predloge stroke in širše
balinarske javnosti, pridobljenih na Okrogli mizi in v neposrednih kontaktih je izdelan
naslednji predlog:
V tekmovalnem letu 2019/2020 se preide s sedanjega sistema tekmovanja v državnih
ligah, na nov sistem, kot sledi:
SEDANJI SISTEM:
-Super liga
-Prva liga vzhod
-Prva liga zahod
-Druga liga Zahod
-Druga liga Vzhod center
-Druga liga Vzhod sever

NOV SISTEM:
8 ekip
8 ekip
8 ekip
8 ekip
8 ekip
5 ekip

Super liga
Prva liga
Druga liga Zahod
Druga liga Vzhod

10 ekip
10 ekip
10 ekip
10 ekip

Po končanem ligaškem tekmovanju v sezoni 2018/2019 napredujeta v Super ligo
prvo uvrščeni ekipi dosedanje Prve lige Vzhod in Prve lige Zahod.
Enotno Prvo ligo sestavljajo 2-5 uvrščene ekipe sedanje Prve lige Vzhod in Prve lige
Zahod ter prvo uvrščene ekipe Druge lige Vzhod in Druge lige Zahod.
Drugo ligo Vzhod sestavljajo tri zadnjeuvrščene ekipe iz dosedanje Prve lige Vzhod,
2-6 uvrščene ekipe iz Druge lige vzhod, dve preostali mesti zapolnita kvalifikanta iz
Druge lige Vzhod center in Druge lige Vzhod sever.
Drugo ligo Zahod sestavljajo tri zadnjeuvrščene ekipe iz dosedanje Prve lige Zahod,
2-6 uvrščene ekipe iz Druge lige Zahod, dve prosti mesti zapolnita kvalifikanta iz
območnih OBZ.
Igralni dan za ekipe Super lige in ekipe Prve lige je sobota.
Igralni dan za ekipe Drugo ligo Vzhod je petek, za Drugo ligo Zahod pa sobota.
SKLEP: Skupščina BZS potrjuje spremembo Državnih Ligaških Tekmovanj
ZA sklep je glasovalo enajst (11) delegatov, PROTI štirje(4) delegati, VZDRŽANI
pa so bili trije (3) delegati.

Ad 10 Razno :
- BK Agrochem – ne igranje prve tekme evropskega pokala
SKLEP : Skupščina BZS zahteva od disciplinskega tožilca, da proti BK
Agrochem uvede disciplinsko prijavo na pristojno komisijo, ki sproži ustrezen
disciplinski postopek. V ta namen se tudi najame pravna pomoč.
ZA sklep je glasovalo deset (10) delegatov, PROTI dva (2) delegata,
VZDRŽANIH pa je bilo šest (6) delegatov.
- izobraževanje strokovnih kadrov
Dušan Jenko je izrazil potrebo po izobraževanju strokovnih kadrov (inštruktor in
trener balinanja). Sekretar Rožman Daniel je obrazložil, da je bilo v letu 2017
razpisan tečaj za inštruktorja balinanja, vendar se je na razpis prijavil samo en(1)
kandidat. Zaradi visokih stroškov izobraževanje ni bilo izvedeno.

Seja skupščine je bila končana ob 19.00 uri.

Zapisnikar
Daniel Rožman

Overovatelja zapisnika

Predsednik BZS

Zoran Petojevič / Silva Keber

Sandi Kofol

