BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Ljubljana, Tržaška 2

17.05.2013

ZAPISNIK
64. redne skupščine Balinarske zveze Slovenije, ki je bila 15.05.2013, 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, Srečko Lapanja
OBZ LJUBLJANA – Milan Djukič, Henrik Jerom, Jože Vrbanec, Ivan Celin
OBZ MARIBOR – Zelenič Branko, Turčik Josip
OBZ NOTRANJSKA – Jelka Lorenčič Kožman
OBZ POSTOJNA – Jenko Dušan, Morelj Franc
OBZ SEŽANA – Pirjevec Simon, Damjan Rupnik
OBZ SLOVENSKA ISTRA – Marinko Primož, Pavlič Ivan
OBZ NOVA GORICA – Marjan Ferfolja, Žvokelj Franjo, Marc Aleksander ob 17.30h
Prisotni člani IO BZS: Štupica Miran, Maks Ferš, Sandi Kofol, Dare Borčnik, Marija
Borčnik
Ostali prisotni: Keber Silva – predsednica NO BZS, Kosar Anton, Dušan Butinar,
Škoberne Aleš, Fajdiga Zdenko, Daniel Rožman, Zdravko Taškar

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

DNEVNI RED:
1. Otvoritev Skupščine
2. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, dveh overoviteljev zapisnika in
verifikacijske komisije
3. Poročila o delu predsednika BZS, Izvršnega odbora, tekmovalne komisije,
sodniške komisije, komisije za delo z mladimi, komisije za žensko balinanje,
disciplinske komisije, selektorjev reprezentanc in poročilo o usposabljanju strokovnih
delavcev.
4. Razprava in potrditev poročil
5. Obravnava in sprejem sprememb in dopolnil Statuta in Pravilnikov BZS
6. Obravnava in sprejem Disciplinskega Pravilnika ter evidentiranje in imenovanje
disciplinskega tožilca
7. Obravnava in potrditev zaključnega računa za leto 2012
8. Poročilo nadzornega odbora
9. Pritožba BK Skala
10. Razno :
- ponoven podpis pristopnih izjav po OBZ – jih za članstvo v BZS
Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet.

Ad 1, 2 Otvoritev skupščine in izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, volilno
– verifikacijske komisije in overoviteljev zapisnika
Na predlog predsednika so bili soglasno izvoljeni:
- za delovno predsedstvo: Sandi Kofol – predsednik ter Jožef Milan Mlinar in Pavlič
Ivo - člana
- za zapisnikarja: Rožman Daniel
- za overovitelja zapisnika : Djukič Milan in Henrik Jerom
- volilno – verifikacijska komisija : Nikolič Miloš – predsednik ter Marinko Primož in
Jelka Lorenčič Kožman - člana
Po ugotovitvi predsednika, da je na skupščini prisotnih 17 delegatov, je skupščina
nadaljevala z delom. Skupščini so se ob 17.30 uri pridružili še trije delegati OBZ
Nova Gorica.

Ad 3 Poročila o delu predsednika BZS, Izvršnega odbora, tekmovalne komisije,
sodniške komisije, komisije za delo z mladimi, komisije za žensko balinanje,
disciplinske komisije, selektorjev reprezentanc in poročilo o usposabljanju strokovnih
delavcev.
Predsedniki komisij ter selektorji reprezentanc so podali svoja poročila.
V razpravi na poročila so sodelovali; Sandi Kofol, Srečko Lapanja, Štupica Miran,
Damjan Rupnik, Marija Borčnik, Taškar Zdravko, Aleš Škoberne, Anton Kosar, Pavel
Švara in Dušan Butinar

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 2012
Sklep je bil sprejet soglasno
SKLEP : Posamezni OBZ – ji preverijo zainteresiranost po njihovih klubih za
izobraževanje za mentorja, ter pošljejo morebitne prijave do 30.6.2013 na BZS
Za sklep je glasovalo 18 delegatov, 2 sta bila proti

Ad 5 Obravnava in sprejem sprememb in dopolnil Statuta in Pravilnikov BZS
Delegati skupščine so obravnavali spremembe in dopolnila Statuta in Pravilnikov
BZS, ter po razpravi sprejeli naslednje sklepe :

SKLEP št. 1 : Sprejmejo se spremembe :
- Statuta
- Pravilnika o registraciji igralcev in balinarskih organizacij
- Disciplinskega Pravilnika
- Pravilnika o tekmovanjih
- Pravilnika o organizaciji balinarskih sodnikov
Za sklep je glasovalo 17 delegatov, 3 so bili proti
SKLEP št. 2 : Skupščina preimenuje naslednje Pravilnike v Pravila, katerih
spremembe potrdi Izvršni Odbor na naslednji seji :
- Pravila o kaznovanju igralcev z rumenim in rdečim kartonom
- Pravila o povračilih, nadomestilih in drugih prejemkih
- Pravila o mednarodnih odnosih
- Pravila o nagradah tekmovalcem in trenerjem
- Pravila o športnih priznanjih
Za sklep je glasovalo 19 delegatov, 1 je bil proti
SKLEP št. 3 : Skupščina potrdi, na sejah Izvršnega Odbora že sprejeta
naslednja Pravila :
- Pravila za pravočasno registracijo klubov in igralcev
- Pravila o licenciranju
Za sklep je glasovalo 19 delegatov, 1 je bil proti

SKLEP št. 4 : Čistopisi Statuta, Pravilnikov in Pravil se objavijo na spletni
strani BZS in se ne izdajajo več v tiskani obliki
Sklep je bil sprejet soglasno

Ad 6 Obravnava in sprejem Disciplinskega Pravilnika ter evidentiranje in imenovanje
disciplinskega tožilca
SKLEP : Skupščina potrdi Disciplinski Pravilnik, za novega disciplinskega
tožilca se imenuje Sandi Černe.
Sklep je bil sprejet soglasno

Ad 7 Obravnava in potrditev zaključnega računa za leto 2012
Poročilo o zaključnem računu za leto 2012 je podal sekretar zveze Daniel Rožman.
Iz izkaza poslovnega izida je razvidno, da so prihodki zveze v letu 2012 znašali
268.844 EUR, odhodki pa 259.593 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki znaša
9.251 EUR.
SKLEP: Skupščina potrjuje zaključni račun za leto 2012
Sklep je bil sprejet soglasno

Ad 8 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 23.04.2013, pri pregledu finančnega poslovanja za leto 2012 pregledal
naslednje dokumente :
- Finančni načrt BZS za leto 2012
- Pojasnila k računovodskim izkazom za leto 2012
- 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 2012 bistveno ne odstopa od finačnega načrta,
opaziti pa je, da je na prihodkovni strani realizacija uspešna, saj smo v letu
2012 prejeli 268.844 eur, kar pomeni 30 % več kot preteklo leto.
na odhodkovni strani je razviden znesek 259.593 eur, kar pomeni 39 % več
kot preteklo leto.
Ugotavljamo, da se porast odhodkov izraža v stroških storitev, ki so znašale
196.277 eur, postavka teh storitev pa je višja zaradi drugačnega
obračunavanja sodniških stroškov, zaradi izplačanih sredstev OBZ – jem za
delo z mladimi, izplačanih nagrad za osvojene medalje na prvenstvih ter
izplačila za prezentiranje balinanja med mladimi.

Presežek prihodkov nad odhodki je 9.251 eur.
Na dan 31.12.2012 izkazuje BZS, stanje denarnih sredstev na transakcijskem
računu, v višini 70.399 eur.
Nadzorni Odbor pooblašča računovodski servis, da uskladi odprte postavke
partnerjev – kupcev, starejše od dveh let naj preknjiži na ustrezne konte prihodkov in
odhodkov, glede na nezastarane odprte postavke se pošljejo opomini z datumi valute
plačil.

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 2012 potrdijo.

Ad 9 Pritožba BK Skala
SKLEP: Skupščina potrjuje predlog Izvršnega Odbora, da se sporni 40. in 113.
člen, ki govorita o obvezi Super ligašev do ekipe dečkov, črtata iz Pravil o
Tekmovanjih.
Za sklep je glasovalo 15 delegatov, 5 jih je bilo proti

Seja skupščine je bila končana ob 19.00 uri.
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Daniel Rožman

Overovitelja zapisnika
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