BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Ljubljana, Tržaška 2

13.04.2012

ZAPISNIK
63. redne in volilne skupščine Balinarske zveze Slovenije, ki je bila 12.04.2012, 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 – Mlinar Jože Milan, Miloš Nikolič, Vrhovnik Franc
OBZ LJUBLJANA – Snoj Peter, Keber Dušan, Borčnik Božidar, Žavbi Stane ml.
OBZ MARIBOR – Zelenič Branko, Slavica Repolusk
OBZ SALEŠKA – Voglar Željko
OBZ NOTRANJSKA – Šefran Branko, Vindišar Damjan
OBZ NOVA GORICA – Mislej Miloš, Žvokelj Franjo, Petrič Jožko
OBZ POSTOJNA – Jenko Dušan, Pavel Švara
OBZ SEŽANA – Čepar Andrej, Damjan Rupnik
OBZ SLOVENSKA ISTRA – Marinko Primož, Pavlič Ivan
Prisotni člani IO BZS: Štupica Miran, Maks Ferš, Ferfolja Marjan, Sandi Kofol,
Zdravko Taškar
Ostali prisotni: Keber Silva – predsednica NO BZS, Kosar Anton, Bozovičar Milan,
Dušan Butinar, Škoberne Aleš, Fajdiga Zdenko, Daniel Rožman

Skupščino je odprl predsednik BZS Sandi Kofol, ki je predlagal naslednji

DNEVNI RED:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, volilno –
verifikacijske komisije in overoviteljev zapisnika
2. Poročila o delu predsednika BZS, Izvršnega odbora, tekmovalne komisije,
sodniške komisije, komisije za delo z mladimi, komisije za žensko balinanje,
disciplinske komisije II, selektorjev reprezentanc ter šole balinanja.
3. Razprava in potrditev poročil
4. Poročilo Nadzornega Odbora
5. Obravnava in potrditev zaključnega računa za leto 2011
6. Razrešnica dosedanjih organov BZS
7. Program kandidata za predsednika BZS – Sandi Kofol
8. Volitve novih organov BZS
9. Predlog izplačevanja sodniških stroškov – maj 2012
10. Izredna registracija - Ramič Senad
11. Zapisnik s sestanka » Jadranska liga «
12. Razno
Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet.

Ad 1 Otvoritev skupščine in izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, volilno –
verifikacijske komisije in overoviteljev zapisnika
Na predlog predsednika so bili soglasno izvoljeni:
- za delovno predsedstvo: Štupica Miran – predsednik ter Sandi Kofol in Dušan
Butinar - člana
- za zapisnikarja: Rožman Daniel
- za overovitelja zapisnika : Dušan Butinar in Dušan Keber
- volilno – verifikacijska komisija : Nikolič Miloš – predsednik ter Pavlič Ivo in Stane
Žavbi ml. - člana
Po ugotovitvi predsednika, da je na skupščini prisotnih vseh 22 delegatov, je
skupščina nadaljevala z delom.

Ad 2 Poročila o delu predsednika BZS, Izvršnega odbora, tekmovalne komisije,
sodniške komisije, komisije za delo z mladimi, komisije za žensko balinanje,
disciplinske komisije II, selektorjev reprezentanc, šole balinanja ter Strokovnega
Sveta
Predsedniki komisij ter selektorji reprezentanc so podali svoja poročila.
Najburnejšo razpravo je povzročil člen Pravil o tekmovanjih, da mora imeti ekipa,ki
nastopa v Super ligi, tudi svojo ekipo dečkov.
V razpravi na poročila so sodelovali; Snoj Peter, Keber Dušan, Štupica Miran, Žvokelj
Franjo, Čepar Andrej, Kofol Sandi, Šefran Branko, Taškar Zdravko, Vrhovnik Franc,
Keber Silva, Ivo Pavlič, Miloš Nikolič in Morelj Franc.
Ad 3 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 2011
Sklep je bil sprejet soglasno
SKLEP : Strokovni Svet in Komisija za delo z mladimi ponovno preučita sporen
sklep o kazni za Super ligaše, ki nimajo svoje ekipe dečkov
Sklep je bil sprejet soglasno

Ad 4 Poročilo nadzornega odbora
Poročilo nadzornega odbora je podala predsednica NO Silva Keber.
Nadzorni odbor je pri svojem pregledu ugotovil, da je bilo delo zveze v letu 2011
gospodarno in da so se naloge in obveznosti zveze izvajale skladno z normativnimi
akti Balinarske zveze Slovenije in sprejetimi sklepi organov BZS.
Nadzorni odbor je ugotovil, da je bila v roku izdelana in oddana bilanca stanja za leto
2011, kot tudi poročilo o finančnem poslovanju BZS za leto 2011.

NO predlaga računovodskemu servisu, da sproti zapira konte kupcev in dobaviteljev
v saldih, na kontih, v manjših zneskih in starejših od 3 let.
Nadzorni odbor predlaga izvršnemu odboru BZS, da glede na zaostrene
gospodarske razmere v letu 2012, tako kot doslej izvaja dodatne varčevalne ukrepe
pri izplačevanju stroškov prevoza, in drugih prejemkov strokovnemu delavcu,
funkcionarjem, članom organov in komisij, sodnikom ter tekmovalcem in selektorjem
reprezentanc.
Nadzorni odbor predlaga, da se obnovijo vsi akti BZS, ki so obremenjeni z aneksi in
spremembami do konca leta 2012. Čistopisi pravilnikov se objavijo na spletni strani
BZS in objavijo v brošuri, ki se jo posreduje na vsa balinarska društva.
Nadzorni odbor pri delu zveze ni odkril nepravilnosti.
Nadzorni odbor predlaga skupščini BZS, da se na osnovi podanih ugotovitev, delo
zveze, poročila in bilanca za leto 2011 v predlagani obliki potrdi.
Poročilo je podano v pisni obliki in je v prilogi zapisnika.

Ad 5 Obravnava in potrditev zaključnega računa za leto 2011
Poročilo o zaključnem računu za leto 2011 je podal sekretar zveze Daniel Rožman.
Iz izkaza poslovnega izida je razvidno, da so prihodki zveze v letu 2011 znašali
206.605 EUR, odhodki pa 187.169 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki znaša
19.436 EUR.
SKLEP: Potrdi se poslovno poročilo in bilanca stanja za leto 2011
SKLEP: Potrdi se predlagane usmeritve s strani Nadzornega odbora BZS
Sklepa sta bila sprejeta soglasno

Ad 6 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 7 Program kandidata za predsednika BZS – Sandi Kofol
Kandidat za predsednika BZS Sandi Kofol je predstavil smernice razvoja BZS v
mandatnem obdobju 2012 – 2016. 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 8 Volitve novih organov BZS

Izvršni Odbor Skupščini BZS predlaga naslednje kandidate za predsednika in
predsednike organov

Predsednik BZS : Sandi Kofol
Izvršni Odbor : Miran Štupica, Miloš Nikolič, Stane Žavbi ml., Maks Ferš, Branko
Šefran, Marjan Ferfolja, Franc Morelj, Damjan Rupnik, Primož Marinko, Željko
Voglar
Strokovni Svet : Božidar Borčnik – predsednik
Tekmovalna komisija : Srečko Lapanja – predsednik
Sodniška komisija : Branko Šefran – predsednik
Komisija za mladino : Damjan Rupnik – predsednik
Komisija za žensko balinanje : Mija Borčnik - predsednica
Predsedniki komisij so člani Izvršnega Odbora
Nadzorni odbor : Silva Keber – predsednica, Ivo Pavlič in Ivo Mestek – člana,
Branko Košuta in Herman Zakrajšek – nadomestna člana
Disciplinska komisija I : Rajko Bakovnik – predsednik, Franc Setnikar, Truden
Zdenko, Damjan Martinčič, Ivo Petrič, Andrej Čepar – člani
Disciplinska komisija II : Zdravko Taškar – predsednik, Bojan Selan, Zvone
Sterle, Branko Zelenič, Vinko Koprivec, Drago Štunf - člani
Disciplinski sodnik : Miran Štupica

SKLEP: Potrdijo se kandidati za predsednika BZS in kandidati za predsednike
komisij pri BZS
Sklep je bil sprejet soglasno

Ad 9 Predlog izplačevanja sodniških stroškov – maj 2012
IO BZS Skupščini BZS predlaga naslednji predlog :
plačevanje sodnikov z začetkom spomladanske sezone 2011/2012 preko tekočih
računov sodnikov prevzame Balinarska zveza Slovenije. Izplačevali se bodo potni
stroški. Posamezni sodnik bo poročilo o opravljenih tekmah in pripadajočimi potnimi
stroški pošiljal 4 x letno ( predvidoma po zaključku lig ) na naslov osebe, ki bo to delo
opravljala.
Balinarska zveza Slovenije bo 2 x letno izstavila račun klubom, ki nastopajo v Super
ligi, 1. ligi, 2. ligi, ter ženski ligi. Sodniški stroški za domačo tekmo so :
-

Super liga : 150 eur
1. liga
: 120 eur
2. liga
: 110 eur
ženske : 60 eur

SKLEP : Potrdi se predlog izplačevanja sodnikov prek TRR v obliki potnih
stroškov
SKLEP : Po končanem spomladanskem delu lig 2011/2012, se opravi točen
obračun sodniških stroškov posameznim klubom, morebitne presežke pa se
vrne klubom. Po potrebi se tudi korigira znesek sodniških stroškov za domačo
tekmo
Sklep je potrdilo 19 delegatov, 2 sta bila proti, eden se je vzdržal glasovanja
Ad 10 Izredna registracija - Ramič Senad
BD Luka Koper je izrazila željo za registracijo Ramič Senada za nastop v evropskih
pokalih, njihov član pa bo ostal tudi v naslednji tekmovalni sezoni.
SKLEP: Skupščina BZS v interesu slovenskega balinanja izjemoma dovoljuje
predčasen prestop omenjenega igralca, v kolikor bi do njega prišlo.
Ad 11 Zapisnik s sestanka » Jadranska liga «
S strani predsednika BZS Sandija Kofola je bila predstavljena možnost o ustanovitvi
Jadranske lige, ki naj bi jo predvidoma sestavljale ekipe iz Slovenije, Hrvaške in
Italije, predviden pričetek lige pa je leto 2013.
Seja skupščine je bila končana ob 19.30 uri.

Zapisnikar
Daniel Rožman

Overovitelja zapisnika

Predsednik BZS

Dušan Butinar / Dušan Keber

Sandi Kofol

