BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Ljubljana, Trţaška 2

02.06.2017

ZAPISNIK
68. redne Skupščine Balinarske zveze Slovenije, ki je bila 31.05.2017, s pričetkom
ob 17.00. uri v sejni sobi, na sedeţu Balinarske zveze Slovenije, na Trţaški 2, v
Ljubljani.
Prisotni delegati:
OBZ DOLENJSKA – Miha Lovšin
OBZ GORENJSKA – Srečko Lapanja, Miloš Nikolič
OBZ LJUBLJANA – Keber Silva, Dare Borčnik, Zoran Petojevič, Ţavbi Stane
OBZ NOTRANJSKA – Sedej Branko, Miklavčič Franc
OBZ NOVA GORICA – Petrič Ivo, Marjan Ferfolja, Petrič Joţko
OBZ POSTOJNA – Švara Pavel, Herman Zakrajšek
OBZ SEŢANA – Edo Guštin, Damjan Rupnik
OBZ SLOVENSKA ISTRA – Marinko Primoţ, Pavlič Ivan
OBZ ŠALEŠKA
OBZ MARIBOR
Prisotni člani IO BZS: Sandi Kofol, Marija Borčnik, Tadej Košmrlj
Ostali prisotni: Fajdiga Zdenko, Daniel Roţman
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,
Komisije za delo z mladimi, Komisije za ţensko balinanje ter selektorjev reprezentanc
4. Razprava in potrditev poročil
5. Obravnava in potrditev zaključnega računa za leto 2016
6. Poročilo nadzornega odbora
7. Dopolnitev 24. člena Statuta BZS
8. Izvolitev novega predsednika Strokovnega Sveta pri BZS
9. Sprememba Pravilnika o Sodniški organizaciji
10. Razno :
- predlogi in vprašanja delegatov območnih zvez

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 : Roţman Daniel
- za overovatelja zapisnika : Silva Keber in Zoran Petojevič
- volilno – verifikacijska komisija : Marinko Primoţ – predsednik ter Joţko Petrič in
Miloš Nikolič - člana
Po ugotovitvi verifikacijske komisije, da je na skupščini prisotnih 18 od 20 delegatov,
je skupščina nadaljevala z delom.
Ad 3 Poročila o delu predsednika BZS, Tekmovalne Komisije, Sodniške Komisije,
Komisije za delo z mladimi, Komisije za ţensko balinanje ter selektorjev reprezentanc
Herman Zakrajšek in Franc Miklavčič sta opozorila na nekaj napak, ki so nastale pri
pripravi poročil, napake naj se v poročilih odpravijo. Dare Borčnik je opozoril, da kljub
trudu Strokovnega Sveta še vedno nismo ničesar postorili glede reorganizacije
drţavnih ligaških tekmovanj in nekaterih ostalih pomembnih zadev.
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 2016
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad 5 Obravnava in potrditev zaključnega računa za leto 2016
Iz izkaza poslovnega izida je razvidno, da so prihodki zveze v letu 2016 znašali
177.731 EUR, odhodki pa 175.329 EUR. Preseţek prihodkov nad odhodki znaša
2.402 EUR.
SKLEP: Potrdi se poslovno poročilo in bilanca stanja za leto 2016
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 2016 je na prihodkovni strani realizacija
uspešna, saj smo v letu 2016 prejeli 177.731 eur.
na odhodkovni strani je razviden znesek 175.329 eur.

Preseţek prihodkov nad odhodki je 2.402 eur.
Na dan 31.12.2016 izkazuje BZS stanje denarnih sredstev na transakcijskem računu,
v višini 66.081 eur.
Pri pregledu odprtih postavk, ki znašajo 7.254 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 moţnem času poskuša te dolgove izterjati.
Člani NO BZS so se tudi odločili, da delegate seznanijo z izstopajočimi dolţniki.
Člani NO BZS smo bili seznanjeni z nekaterimi aktualnimi problemi glede registracij
in tekmovanj, ki se 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. Upamo,
da bo to reševal Strokovni Svet v novi sestavi.
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 in pregledno.
Glede na predvidene niţje prihodke v letu 2017 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 2016 potrdijo.
Dodatek k zapisniku NO
Delegati Območnih zvez so bili seznanjeni, da ima OBZ Notranjska večletne
dolgove zaradi neplačane članarine do BZS. Odplačevanje dolgov se že rešuje
z cesijskimi pogodbami.
Ad 7 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 8 Izvolitev novega predsednika Strokovnega Sveta pri BZS
Kandidat za predsednika Strokovnega Sveta Franc Miklavčič je na kratko predstavil
njegovo dosedanje delovanje v balinanju ter glavne naloge tega organa v
prihodnosti.
SKLEP : Skupščina BZS potrjuje Franca Miklavčiča za novega predsednika
Strokovnega Sveta pri BZS.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad 9 Sprememba Pravilnika o Sodniški organizaciji
26. člen
Drţavni sodnik I. kategorije ali drţavni sodnik – inštruktor si lahko na predlog IO BZS
in s sklepom mednarodne zveze F.I.B. pridobi mednarodno sodniško kategorijo, ki je
uveljavljena v F.I.B.
Drţavni sodnik I. kategorije ali drţavni sodnik – inštruktor je lahko predlagan za
mednarodno kategorijo, če izpolni naslednje pogoje, ki so predpisane v F.I.B.:
-da je bil drţavni balinarski sodnik najmanj 3 leta,
-da govorno obvlada tuji jezik F.I.B. (italijanski, francoski),
-da v zadnjih 5 letih ni bil disciplinsko kaznovan,
-da ima izjemno teoretično in praktično znanje in pri sojenju tekem izkazuje kvaliteto
sojenja potrebno za nadaljnje usposabljanje, kar mora potrditi sodniška komisija BZS.
Preverjanje znanja tujega jezika se opravlja pred posebno komisijo BZS.
Mednarodni sodnik lahko sodi vse tekme v domovini in tujini.

Besedilu se doda : Mednarodni sodniki lahko domača tekmovanja sodijo v
oblačilih FIB.

30. člen
Balinarski sodnik preneha z aktivnim sojenjem na drţavnih, pokalnih ali
mednarodnih tekmovanjih, v letu ko dopolni starost 65 let.
Ştarostna omejitev velja samo za sojenje tekem drţavnih tekmovanj.
Balinarski sodnik lahko napreduje v višjo kategorijo do dopolnjenega 55 leta starosti
v letu, ko so razpisani izpiti.
30. člen se v celoti črta iz pravilnika
SKLEP: Skupščina BZS potrjuje spremembo Pravilnika o Sodniški organizaciji
Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad 10 Razno :
Joţko Petrič je izpostavil, da je Curk Ivan poslal pritoţbo na BZS, ki še do danes ni
rešena oziroma ni bila obravnavana, predsednika Sodniške Komisije pa obvestil, da
prejema vprašanja glede sojenja sodnikov v kratkih hlačah. V pogovoru večina
delegatov temu ni bila naklonjena.
Pavel Švara je poudaril, da je nujno potrebno spremeniti kategorijo U 14 v U 15,
uvesti tekmovanja za kategorijo U 23 ter izvesti drţavna prvenstva v kategoriji U 18,
tudi če ni 8 nastopajočih ekip ali posameznikov.
Vse predloge bo obravnaval Strokovni Svet v najkrajšem moţnem času.
Predsednik Tekmovalne komisije je pojasnil, da bo predlog kvalifikacij za 2. drţavno
ligo zahod izoblikovan šele po zaključku ligaških tekmovanj.

Seja skupščine je bila končana ob 18.30 uri.

Zapisnikar
Daniel Roţman

Overovatelja zapisnika

Predsednik BZS

Zoran Petojevič / Silva Keber

Sandi Kofol

