BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Ljubljana, Tržaška 2

18.05.2015

ZAPISNIK
66. redne skupščine Balinarske zveze Slovenije, ki je bila 13.05.2015, 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, Srečko Lapanja
OBZ LJUBLJANA – Stane Žavbi ml., Zoran Petojevič, Keber Silva, Jože Vrbanec
OBZ MARIBOR – Maks Ferš
OBZ NOTRANJSKA – Šefran Branko
OBZ POSTOJNA – Jenko Dušan, Morelj Franc
OBZ SLOVENSKA ISTRA – Marinko Primož, Pavlič Ivo
OBZ NOVA GORICA – Marjan Ferfolja, Zvezdan Prinčič, Ivo Petrič
OBZ SEŽANA – Simon Pirjevec, Damjan Rupnik
OBZ DOLENJSKA – Tadej Košmrlj
Prisotni člani IO BZS: Štupica Miran, Sandi Kofol, Marija Borčnik
Ostali prisotni: Kosar Anton, Fajdiga Zdenko, Daniel Rožman, Pavel Švara
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. Odstopna izjava prejšnjega in izvolitev novega Disciplinskega tožilca
6. Obravnava zaključnega računa za leto 2014
7. Poročilo nadzornega odbora
8. Razno :
- razvrstitev balinanja v tretji razred športnih panog na podlagi podatkov OKS
- kršitve aktov BZS
- oprema igralcev na isti igralni stezi

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 Petojevič Zoran
- volilno – verifikacijska komisija : Štupica Miran – predsednik ter Branko Šefran in
Košmrlj Tadej - člana
Po ugotovitvi predsednika, da je na skupščini prisotnih 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,
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, Hervol Brane, Anton Kosar, Pavel Švara, Damjan Rupnik, Franc
Morelj, Marjan Ferfolja, Dušan Jenko, Ivo Petrič in Zvezdan Prinčič
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 sta bila sprejeta naslednja sklepa :
SKLEP : Skupščina BZS zadolži Izvršni Odbor, da preuči predlog o zvišanju
starostne meje za sodnike.
Sklep je bil sprejet soglasno.
SKLEP : Strokovni Svet do konca maja 2015 pošlje gradivo o predlaganih
spremembah ligaških tekmovanj na vse Območne Zveze, ki predloge preučijo.
Svoje odgovore posredujejo na BZS do konca septembra 2015, predloge pa
nato preuči še združenje ligašev, ki pripravi dokončen predlog o spremembah
za Izvršni Odbor.
Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad 5 Odstopna izjava prejšnjega in izvolitev novega Disciplinskega tožilca
SKLEP : Skupščina BZS za novega Disciplinskega tožilca imenuje Moličnik
Gregorja.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad 6 Obravnava zaključnega računa za leto 2014
Poročilo o zaključnem računu za leto 2014 je podal sekretar zveze Daniel Rožman.
Iz izkaza poslovnega izida je razvidno, da so prihodki zveze v letu 2014 znašali
289.245 EUR, odhodki pa 288.180 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki znaša
1.065 EUR.
Ad 7 Poročilo nadzornega odbora
Poročilo Nadzornega Odbora je podala predsednica Silva Keber.
Nadzorni odbor v sestavi; Silva Keber – predsednica, Ivo Pavlič in Herman Zakrajšek
- člana, je 11.05.2015, pri pregledu finančnega poslovanja za leto 2014 pregledal
naslednje dokumente :
- Finančni načrt BZS za leto 2014
- Pojasnila k računovodskim izkazom za leto 2014
- 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 2014 bistveno ne odstopa od finačnega načrta,
opaziti pa je, da je na prihodkovni strani realizacija uspešna, saj smo v letu
2014 prejeli 289.245 eur.
na odhodkovni strani je razviden znesek 288.180 eur.

Presežek prihodkov nad odhodki je 1.065 eur.
Na dan 31.12.2014 izkazuje BZS stanje denarnih sredstev na transakcijskem računu,
v višini 63.626 eur.
Pri pregledu odprtih postavk, ki znašajo 8.775 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.
15 % neporavnanih obveznosti znaša začasna neaktivnost treh društev, preostale
obveznosti pa bomo delno kompenzirali.
Člani NO BZS smo bili seznanjeni z nekaterimi aktualnimi problemi glede registracij
in tekmovanj. Na podlagi tega smo enotnega mnenja, 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.
Nadzorni odbor od vodstva BZS pričakuje, da bo delovanje zveze še vnaprej
gospodarno, učinkovito, pregledno in transparentno. Posebej pa moramo pohvaliti
organizacijo članskega
Evropskega Prvenstva v Kopru, vsem udeležencem
čestitamo in se jim zahvaljujemo za njihov prispevek.
Glede na predvidene nižje prihodke v letu 2015 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 2014 potrdijo.
SKLEP: Skupščina potrjuje zaključni račun za leto 2014.
Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad 8 Razno :
- razvrstitev balinanja v tretji razred športnih panog na podlagi podatkov OKS
Predsednik BZS Sandi Kofol je predstavil spremenjena merila in kriterije
Olimpijskega Komiteja Slovenije, ki so merodajna za delitev sredstev Fundacije za
Šport in Ministrstva za Šport. Na podlagi teh kriterijev je BZS od FŠO letos prejela
tretjino manj sredstev kot lani, podoben učinek pa lahko pričakuje tudi od MŠŠ.
SKLEP : Na Olimpijski Komite Slovenije je potrebno poslati protestno pismo ter
zahtevati sestanek, na katerem se predstavijo naša stališča do omenjenih
sprememb. Sestanek mora biti samo med BZS in OKS.
- kršitve aktov BZS
V zadnjem času je prišlo do nekaterih situacij, ki so posledica različnih mnenj in
interpretacij aktov BZS
SKLEP : Skupščina BZS zadolži Izvršni Odbor, da vse akte pregleda ter jih po
potrebi posreduje v pregled zunanjemu presojevalcu.
- oprema igralcev na isti igralni stezi
SKLEP : Na isti igralni stezi igralci iste ekipe lahko nastopajo v kratkih ali
dolgih hlačah.
Seja skupščine je bila končana ob 18.30 uri.
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